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Mazsalacas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem 

 

1. Kārtība un uzvedība skolā 
1.1. Izglītojamie ierodas skolā savlaicīgi, saskaņā ar mācību stundu sarakstu, ņemot līdzi nepieciešamos mācību līdzekļus un 

piederumus. 

1.2. Izglītojamie skolā ienāk caur garderobi, noģērbj virsdrēbes, pārauj vai notīra ielas apavus. Par kārtību garderobē un kabatās 

atstāto mantu drošību atbild paši izglītojamie. 
1.3. Starpbrīžos izglītojamiem laikus jāveic ieplānotās aktivitātes un pirms zvana jāatrodas tā kabineta tuvumā, kurā notiks mācību 

stunda. Sēdēšanai aizliegts izmantot palodzes, radiatorus, grīdu, galdus, kāpnes.  

1.4. Skolā izglītojamie ierodas oficiālajai iestādei un mācību procesam atbilstošā tīrā un kārtīgā apģērbā. Uz valsts pārbaudes 

darbiem un svinību gadījumos ierodas svētku tērpā. 

1.5. Skolas kavēšanas gadījumā izglītojamā vecāki nekavējoties ziņo klases audzinātājam. Par kavējumiem  izglītojamais iesniedz 

klases audzinātājam kavējumu apstiprinošu dokumentu no vecākiem (līdz 3 dienām ieskaitot) vai ārsta (vairāk par 3 dienām) 

zīmi. 

1.6. Izglītojamiem aizliegts ienest skolā lietas vai priekšmetus, kas neattiecas uz mācību procesu, kā arī lielas naudas summas. 

1.7. Uz skolu aizliegts ņemt, lietot, glabāt un realizēt vielas, no kurām rodas atkarība - cigaretes, alkoholu, narkotiskās, toksiskās un 

psihotropās vielas, un gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, petardes. Aizliegts pamudināt tos lietot. 

1.8. Skolā un skolas teritorijā izglītojamie nedrīkst atrasties atkarības vielu ietekmē.  
1.9. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savas vai citu personu drošībai, tad nekavējoties mutiski ziņo skolas 

dežurantei vai citam pieaugušajam  par situāciju. 

1.10. Skolas telpās aizliegts spēlēt visa veida azartspēles. 

1.11. Ja izglītojamais sabojā vai nozaudē skolas bibliotēkas grāmatu, tad tās vērtība ir jāapmaksā vai jāatnes līdzvērtīga grāmata. 

1.12. Izglītojamiem ir jāstrādā vasaras prakse vai jānostrādā atbilstošs stundu skaits paralēli mācību procesam. 

1.13. Jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un higiēnas noteikumi. Sarežģījumu gadījumos jāmeklē palīdzība pie 

skolas darbiniekiem – klases audzinātāja, priekšmeta skolotāja vai atbalsta personāla. 

1.14. Pārtikas produktus un dzērienus izglītojamiem jālieto tikai skolas ēdamzālē vai kafejnīcā. Līdzi ņemto pārtiku atļauts lietot 

starpbrīdī klases telpā vai ēdamzālē, izņemot kabinetus, kuros to nepieļauj kabineta lietošanas noteikumi.  

1.15. Izglītojamiem jāsaudzē skolas telpas, iekārtas un inventārs. Par konstatēto bojājumu jāziņo kabineta vadītājam, citam skolas 

darbiniekam, skolas dežurantam. Ja izglītojamais apzināti bojā skolas īpašumu, tas ir  jāsalabo vai jāatmaksā tā vērtība. 

1.16. Izglītojamiem bez vajadzības aizliegts atrasties pirmā stāva gaitenī pie skolas centrālās ieejas, pie aktu zāles durvīm, bez iemesla 
uzturēties aktu zālē, tualetēs un kāpnēs. 

1.17. Izglītojamie drīkst uzturēties skolas pagalmā no stundām brīvajā laikā. 

1.18. Aizliegts skraidīt un braukt ar velosipēdu pa zālāju un apstādījumiem, postīt dabu. Ziemas periodā aizliegts sviest sniegu pret 

skolas ēkām, slidināties uz trotuāriem, gājēju celiņiem, ūdenstilpnēm. 

 

2. Kārtība un uzvedība mācību stundās 
2.1. Izglītojamiem ir pienākums mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai. 
2.2. Izglītojamiem obligāti jāapmeklē mācību stundas saskaņā ar mācību grafiku. Vienu reizi mēnesī izglītojamie saņem sekmju 

izrakstu, kuru paraksta klases audzinātājs un izglītojamā vecāki (aizbildņi). 

2.3. Izglītojamiem kabinetā ierādīta noteikta vieta, kuru drīkst mainīt ar skolotāja atļauju. Par tās kārtību un stundā izsniegtajiem 

mācību līdzekļiem ir atbildīgi izglītojamie. Par bojājumiem un zudumiem nekavējoties jāziņo mācību priekšmeta skolotājam. 

2.4. Aizliegts traucēt, pārtraukt mācību stundas norisi: sarunāties, staigāt pa klasi, lietot mobilo tālruni, klausīties pleijeru, košļāt 

košļājamo gumiju, ēst u.c. 

2.5. Stundas laikā iziet no kabineta izglītojamie drīkst ar skolotāja atļauju. Mācību procesu drīkst pamest ar medicīnas māsas 

rakstisku atļauju. Skolu stundu laikā drīkst pamest, par to informējot klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju.  

2.6. Ja izglītojamais pārkāpis skolas iekšējās kārtības noteikumus, viņš raksta paskaidrojumu skolotājam, kurš ir konstatējis 

pārkāpuma faktu. Pārkāpumu izskata noteiktā kārtībā.  

2.7. Mācību stundu laikā jāievēro mācību kabineta iekšējās kārtības un drošības noteikumi. 
2.8. Pirms kabineta atstāšanas izglītojamie sakārto savu darba vietu.  

2.9. Izglītojamiem pēc mācību stundu beigām jādodas uz interešu pulciņiem, fakultatīviem, konsultācijām, pagarinātās dienas 

grupām, mājām. 

 

3. Izglītojamo savstarpējās attiecības 
3.1. Jāievēro pieklājības normas, jāsveicinās, skolas telpās jāuzvedas mierīgi. Pārvietošanos pa kāpnēm jāveic norādītajos virzienos. 

Aizliegts skriet pa gaiteņiem un kāpnēm, trokšņot. 
3.2. Savstarpējās attiecībās jāievēro pašsavaldīšanās, laipnība un dažādi pārpratumi jārisina, neaizskarot citu cilvēku cieņu, nelietojot 

necenzētus vārdus, neietekmējot fiziski.  

3.3. Jāciena skolas darbinieku veikums, jārespektē viņu norādījumi. 

3.4. Jāsaudzē gan savs, gan citu apģērbs un īpašums. 

 

Izglītojamais ar savu uzvedību, izturēšanos, valodu, attieksmi apliecina piederību savai ģimenei, skolai, novadam, valstij. 

 

Iepazinos.      _____________________  ___________________________ _______________________________ 

   Klases audzinātājs     Izglītojamais     Izglītojamā vecāki 

 


