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Izdots saskaņā ar 

Izglītības likuma 31.pantu un 

Vispārējās izglītības likuma 13.pantu. 

 

APSTIPRINĀTS 

Skolas padomes sēdē 

2009.gada 30.septembrī. 

 

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS 

Ķekavas novada Daugmalē 

 

Vispārīgie jautājumi. 

1. Skolas padome tiek izveidota, lai nodrošinātu sabiedrības, pašvaldības, vecāku un skolas 

sadarbību. 

2. Šis reglaments nosaka Daugmales pamatskolas Skolas padomes izveidošanas kārtību, 

sastāvu un kompetenci. 

3. Reglamentu un grozījumus tajā, pēc saskaņošanas ar skolas direktoru, apstiprina Skolas 

padome ar vienkāršu balsu vairākumu. 

4. Priekšlikumus par grozījumiem reglamentā var iesniegt dibinātājs, skolotāji, vecāki un 

skolēni.  

 

Skolas padomes sastāvs. 

5. Skolas padomes sastāvā var būt: 

a. skolas direktors; 

b. skolotāji; 

c. Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji; 

d. skolēnu vecāki; 

e. skolēni. 

6. Skolas padomes skaitliskais sastāvs var mainīties katru mācību gadu. To nosaka vecāku 

kopsapulce katra mācību gada septembra mēnesī. 

7. Vecāku pārstāvjiem ir jābūt vismaz vienam no katra klašu komplekta. 

8. Vecāku pārstāvjiem Skolas padomē ir jābūt skaitliskā vairākumā. 

 

 

Skolas padomes izveidošanas kārtība. 

9. Direktors skolas padomē tiek iekļauts automātiski. 

10. Skolēnu vecāku pārstāvjus izvirza klašu vecāku sapulces mācību gada pirmajā sapulcē. 
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11. Skolotāju pārstāvi, ja to uzskata par nepieciešamu, izvirza mācību gada pirmajā 

Pedagoģiskās padomes sēdē. 

12. Ķekavas novada pašvaldības pārstāvi deleģē pašvaldība. 

13. Skolēnu pārstāvi, ja to uzskata par nepieciešamu, izvirza septembra mēnesī skolēnu 

padome. 

 

 

Skolas padomes darba organizācija. 

14. Skolas padomi uz pirmo sēdi sasauc skolas direktors oktobra mēnesī. 

15. Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes mācību gadā. 

16. Sēžu norise tiek protokolēta. 

17. Skolas padomes darbu vada vecāku pārstāvis, kuru ievēl padome ar balsu vairākumu. 

18. Skolas padome pirmajā sēdē apstiprina darba plānu nākošajam gadam. 

19. Skolas padomes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu. 

20. Atskaiti par darbu Skolas padomes vadītājs sniedz septembra mēnesī vecāku kopsapulcei. 

 

 

Skolas padomes kompetence. 

21. Izstrādā priekšlikumus skolas attīstībai. 

22. Nodrošina skolas sadarbību ar skolēnu vecākiem. 

23. Piedalās izglītības procesā un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības 

kvalitātes uzlabošanai. 

24. Iesniedz priekšlikumus direktoram par 

a. skolas darba organizāciju; 

b. budžeta sadalījumu; 

c. izglītības programmu īstenošanu. 

25. Rosina un viedo skolas atbalsta fondu. 

26. Veic skolā pieņemto ziedojumu uzskaiti, lemj par to izlietošanu un sniedz atskaiti par to 

vecāku kopsapulcei. 

27. Risina ar skolas ārpusstundu pasākumiem saistītos organizatoriskos jautājumus. 

28. Seko, kā tiek ievērotas skolēnu un pedagogu tiesības un pildīti pienākumi, un sniedz 

priekšlikumus situācijas uzlabošanai. 

29. Veic citus uzdevumus, ja parādās to nepieciešamība. 

 

 

Noslēguma jautājumi. 

30. Šis reglaments stājas spēkā līdz ar tā apstiprināšanu Skolas padomes sēdē. 

31. Līdz ar to spēku zaudē 2007.gada 25.janvārī apstiprinātais Skolas padomes nolikums. 

 

 

 

SASKAŅOTS 

Daugmales pamatskolas direktors 

 

 

Andris Ceļmalnieks 

30.09.2009. 

 


