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Kārtība par rīcību gadījumos, kad Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 

izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Izdots saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr.89 „Par kārtību, kādā skolas informē vecākus,

 ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu”
JVĢ iekšējās kārtības noteikumu skolēniem 50. punktu

1. Mācību gada sākumā, izmantojot skolas informatīvo veidlapu, vecāki tiek iepazīstināti  ar

MK noteikumiem Nr.89.  „Par kārtību,  kādā skolas informē vecākus,  ja izglītojamais bez

attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu”. Veidlapa satur informāciju par vecāku pienākumu

ziņot izglītības iestādei par sava bērna (turpmāk izglītojamā) neierašanos skolā, informējot

par  to  izglītojamā  audzinātāju  konkrētajā  dienā  līdz  plkst.9:00.  Vecāki  par  informācijas

saņemšanu un noteikumu ievērošanu parakstās informatīvajā veidlapā.

2. Ja audzinātājs informāciju no vecākiem par izglītojamā neierašanos skolā konkrētajā dienā

nesaņem, viņš zvana vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslus.

3. Gadījumos,  kad  izglītojamais  atrodas  skolā,  bet  bez  attaisnojoša  iemesla  neapmeklē

konkrētas mācību stundas, priekšmeta pedagogs vai klases audzinātājs sazinās ar vecākiem,

lai informētu par kavējumiem.

4. Gadījumos,  kad  izglītojamais  neattaisnoti  kavē  stundas  un  klases  audzinātāja  iepriekš

veiktās darbības (sarunas, paskaidrojumi, darbs ar vecākiem, sarunas ar mācību priekšmetu

skolotājiem u.c.) nav devušas rezultātu, klases audzinātājs informē un turpmākajā darbā ar

izglītojamo  iesaista  sociālo  pedagogu.  Darba  gaitā  tiek  izvērtēti  vairāki  iespējamie

problēmas cēloņi, kas var būt saistīti ar problēmām izglītības iestādē, izglītojamā individuālo

situāciju (veselības problēmas, mācību un uzvedības traucējumi, individuālas problēmas vai
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pārdzīvojumi, kas saistīti ar vecumposma attīstību, problēmām ģimenē vai krīzes situāciju

u.c.).

5. Ja vecāki par problēmsituāciju ir informēti, bet skolēna kavējumi turpinās, pārsniedzot 20

stundas semestrī, un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls

nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde informāciju par skolēna kavējumiem, to

iemesliem (ja zināmi) un rīcību to novēršanai ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā

un veic turpmākās darbības:

5.1. par 7.-9.klašu skolēniem  rakstiski informē pašvaldības Izglītības nodaļu,

5.2. par 10.-12.klašu skolēniem lemj par atskaitīšanu.

6. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla

neapmeklē  izglītības  iestādi,  klases  audzinātājs  vai  priekšmeta  skolotājs  rakstiski  ziņo

sociālajam  pedagogam  un  izglītības  iestādes  vadītājam.  Situācijas,  par  kurām  klases

audzinātājs vai priekšmeta skolotājs nekavējoties ziņo sociālajam pedagogam un izglītības

iestādes vadītājam:

6.1. aizdomas, ka izglītojamais cieš no emocionālas, fiziskas vai seksuālas vardarbības;

6.2. saņemta informācija, ka izglītojamais nav nakšņojis mājās;

6.3.  klases  audzinātājs  vai  priekšmeta  skolotājs  pamanījis,  ka  izglītojamā  uzvedība

izmainījusies  (piemēram,  uzvedība kļuvusi  izaicinoša,  rupja,  izglītojamais  noslēdzies

sevī, ir drūms);

6.4. klases audzinātājs vai priekšmeta skolotājs pamanījis, ka izglītojamajam nav sezonai

piemērota apģērba, mācību līdzekļu vai arī viņš nav ēdis.

Kārtība apspriesta metodiskās padomes sēdē 28.12.2013.

Kārtība pieņemta pedagoģiskās padomes sēdē 14.01.2014.
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