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 ar JVĢ direktora 
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Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1.daļas 2.punktu

KĀRTĪBA, KĀDĀ JĒKABPILS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ TIEK ORGANIZĒTS DARBS 

AR IZGLĪTOJAMO, KURŠ ATBRĪVOTS NO FIZISKO AKTIVITĀŠU VEIKŠANAS 

SPORTA STUNDĀ

01.09.2014.                                                                                                                                Nr.3

1. Kārtība jāievēro visiem Jēkabpils Valsts ģimnāzijā strādājošajiem sporta skolotājiem un 
izglītojamajiem visās izglītības programmās.

2. Sporta  stundā  ierodas  visi  izglītojamie,  tai  skaitā  arī  atbrīvotie  no  fizisko  aktivitāšu 
veikšanas.

3. Izglītojamais sporta skolotājam uzrāda attaisnojošu apliecinājumu (pamatskolā ģimenes 
ārsta, medmāsas vai vecāku zīme, vidusskolā - ģimenes ārsta vai medmāsas zīme) par 
atbrīvojumu no fiziskajām aktivitātēm sporta stundā.

4. Sporta skolotājs fiksē izglītojamā atbrīvojuma termiņu.

5. Pastāvīgi atbrīvotais izglītojamais sporta stundas laikā atrodas ģimnāzijas bibliotēkā un 
lietderīgi izmanto laiku mācībām.

6. Ja  pastāvīgi  atbrīvotajam  izglītojamajam  mācību  priekšmetu  stundu  sarakstā  sporta 
stunda ir pirmā, tad izglītojamais var ierasties uz nākamo stundu. Ja pēdējā, tad var doties 
mājās.

7. Izglītojamais, kurš atbrīvots no fizisko aktivitāšu veikšanas sporta stundā :

7.1. ja izglītojamo no fiziskajām aktivitātēm sporta stundā atbrīvojis ģimenes ārsts vai 
skolas  medmāsa,  tad  viņš  pirms  stundas  reģistrējas  pie  sporta  skolotāja,  mācību 
stundas laikā atrodas kopā ar klasi sporta zālē vai laukumā un veic sporta skolotāja 
doto individuālo uzdevumu (rakstisku vai praktisku);

7.2. ja izglītojamajam sporta stundā nav sporta tērpa, par to pirms stundas viņš informē 
sporta skolotāju, mācību stundas laikā atrodas kopā ar klasi sporta zālē vai laukumā 
un veic sporta skolotāja doto uzdevumu (rakstisku vai praktisku).

8. Izglītojamais rakstiskā veidā mācību stundā uzdotos veicamos individuālos uzdevumus 
stundas beigās iesniedz sporta skolotājam.

9. Sporta  skolotājs  atsevišķā  mapē  uzkrāj  izglītojamo  veiktos  individuālos  rakstiskos 
uzdevumus, ko ņem vērā, izliekot semestra un gada vērtējumus. 

Direktora vietniece izglītības jomā                                                                  R.Kļaviņa

Kārtība apspriesta metodiskās padomes sēdē 20.04.2014.
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