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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Mazsalacā 

 

26.10.2015.                                                                           Nr.1-3/6-15 

 

Pedagoģiskās padomes reglaments  
 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

 12.panta pirmo daļu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Pedagoģiskā padome (turpmāk – padome) ir Mazsalacas vidusskolas (turpmāk – 

izglītības iestāde) pedagoģiskā kolektīva koleģiāla lēmējinstitūcija par mācību 

un audzināšanas procesu, ar to saistītu problēmu risinājumu, pedagogu darba 

pieredzes apkopošanu un popularizēšanu. 

2. Padome ir izglītības iestādes vadības padomdevējs lēmumu pieņemšanā par 

mācību, audzināšanas un izglītības iestādes attīstības jautājumiem, un tās 

sastāvā ir visi iestādē strādājošie pedagogi un izglītības iestādes medmāsa. 

3. Padome savā darbībā balstās uz demokrātijas un ētikas principiem.  

4. Padomes pamatdarba forma ir pedagoģiskās padomes sēde, tās apmeklējums ir 

obligāts. Padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi pusgadā un to norisi protokolē. 

5. Padomi vada izglītības iestādes direktors, viņa prombūtnes laikā – direktora 

vietnieks izglītības jomā.  

6. Padome sēdē lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, un tie ir saistoši visam 

pedagoģiskajam kolektīvam. 

7. Nepieciešamības gadījumā uz padomes sēdi uzaicina izglītojamos, vecākus vai 

citas personas. Padomes sēdē var piedalīties augstākstāvošu institūciju pārstāvji, 

savu piedalīšanos saskaņojot ar padomes vadītāju. 

8. Padomes sēžu starplaikos notiek pedagogu sanāksmes, kuras ir obligātas un 

kuru pieņemtie lēmumi ir obligāti visiem pedagogiem. 
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II. Pedagoģiskās padomes darbības mērķi un uzdevumi 

 

9. Padomes darbības mērķis ir nodrošināt izglītības iestādē izglītības ieguvi 

atbilstoši Izglītības likumam un citiem normatīvajiem aktiem, paaugstināt 

izglītības iestādes mācību un audzināšanas darba kvalitāti. 

10. Padomes galvenie uzdevumi ir: 

10.1. veikt pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādāt priekšlikumus tā rezultātu 

uzlabošanai, 

10.2. apspriest pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko 

pieredzi, 

10.3. veidot vienotu pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas 

pamatjautājumos, 

10.4. izstrādāt izglītības iestādes darbības plānu, 

10.5. ieteikt jaunu izglītības programmu ieviešanu, 

10.6. sniegt ierosinājumus skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanai, 

10.7. ierosināt skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē, mācību gada 

pagarinājumu noteikšanu vai atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē, kā 

arī izteikt priekšlikumus par skolēnu atskaitīšanu un skolēnu uzvedības 

novērtēšanu, 

10.8. analizēt skolas darbības galveno uzdevumu izpildi, 

10.9. iepazīties ar jaunāko informāciju pedagoģijas, psiholoģijas un 

metodikas jautājumos, 

10.10. veikt skolas darbības pašvērtēšanu, pašvērtējuma ziņojuma 

izstrādāšanu. 
 

III. Pedagoģiskās padomes tiesības un pienākumi 

 

11. Pedagoģiskajai padomei ir šādas tiesības: 

11.1. piedalīties izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē; 

11.2. pieprasīt izglītības iestādes administrācijai atskaites par skolas darba 

galveno uzdevumu izpildes gaitu, pedagogu darba pašanalīzi; 

11.3. izteikt viedokli par izglītības iestādes finansiālo un saimniecisko 

darbību, novērtēt skolas darba efektivitāti; 

11.4. veidot izglītības iestādes attīstības plānu un gada darba plānu. 

12. Pedagoģiskajai padomei ir šādi pienākumi: 

12.1. iesaistīties pedagoģisko sēžu sagatavošanas darbā; 

12.2. informēt par problēmām pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumos; 

12.3. analizēt pedagoģisko procesu, nodrošināt valsts pamatizglītības un 

vidējās izglītības standartā definēto pamatizglītības un vidējās 

izglītības mērķu sasniegšanu; 

12.4. sekot novitātēm pedagoģijā, psiholoģijā un metodikā, izmantot tās 

pedagoģiskajā darbā; 

12.5. savlaicīgi un regulāri veikt sēdē pieņemto lēmumu izpildi. 
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IV. Pedagoģiskās padomes vadītāja tiesības un pienākumi 

 

13. Pedagoģiskās padomes vadītājam ir šādas tiesības: 

13.1. vadīt padomi un kontrolēt pieņemto lēmumu atbilstību pastāvošai 

likumdošanai un izglītības iestādes iekšējiem dokumentiem; 

13.2. sekot pieņemto lēmumu izpildes gaitai, prasot atskaiti par padarīto 

atbildīgajām personām; 

13.3. konsultēties ar speciālistiem strīdīgu jautājumu risināšanā.  

14. Pedagoģiskās padomes vadītājam ir šādi pienākumi: 

14.1. ievērot demokrātijas un ētikas principus pedagoģiskās sēdes vadīšanā; 

14.2. radīt labvēlīgus apstākļus pedagogu profesionālo spēju attīstībai un 

garīgai izaugsmei; 

14.3. savlaicīgi informēt par sēdes laiku, darba kārtību. 

 

V. Pedagoģiskās padomes darba organizācija 

 

15. Padome strādā saskaņā ar darba plānu, kas ir izglītības iestādes darba plāna 

sastāvdaļa. 

16. Padomes sēdes sasauc ne retāk kā 4 reizes mācību gadā, nepieciešamības 

gadījumā sasauc ārkārtas padomes sēdi. Direktors padomes locekļiem sēdes 

laiku un darba kārtību paziņo ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes sākuma. 

17. Padome ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās divas trešdaļas padomes locekļu. 

Balsošana var būt atklāta vai aizklāta. Neizšķirta balsojuma rezultātā izšķirošā 

ir direktora balss. Direktors padomes sēdes lēmumus nepieciešamības 

gadījumos apstiprina ar rīkojumu. 

 

VI. Pedagoģiskās padomes dokumentācija 

 

18. Padomes sēdes tiek protokolētas, protokoliem pievienojot nepieciešamos 

pielikumus, kuri ir obligāti padomes sēdes protokola sastāvdaļa. 

19. Padomes sēžu protokoli glabājas atbilstoši apstiprinātajai lietvedības 

nomenklatūrai. 

20. Padomes sēdes protokolē skolas lietvede. 

21. Protokolists pēc sēdes iesniedz protokolu skolas direktorei parakstīšanai. 

 

 



 4 

VII. Noslēguma jautājumi 

 

22. Grozījumus Pedagoģiskās padomes reglamentā izdod izglītības iestādes 

direktors, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumiem. 

22. Atzīt par spēku zaudējušu Pedagoģiskās padomes 2006.gada 31.marta 

reglamentu (rīkojums Nr.1-9/9). 

 

 

Direktore        Z.Ivana 

 

SASKAŅOTS:  

 

2015.gada 26.oktobrī skolotāju sanāksmē (protokols Nr. …, … punkts). 

 


