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ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS 

NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM  

1. IZGLĪTOJAMO PIENĀKUMI  : 

1.1. Sekmīgi mācīties, lai apgūtu profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā 

māksla” vai interešu izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”. 

1.2. Uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā. 

1.3. Ievērot SKOLAS nolikuma, SKOLAS iekšējās kārtības noteikumu u.c. SKOLAS normatīvo 

dokumentu prasības. 

1.4. Cienīt SKOLAS tradīcijas. 

1.5. Atbilstoši savām spējām un interesēm  pārstāvēt SKOLU tās aktivitātēs radošajos pasākumos. 

1.6. Uzvesties, ģērbties un darboties saskaņā ar SKOLĀ pieņemtām  morāles un ētikas normām. 

Skolotāja aizrādījumi ir uzskatāmi par norādi uz  šo normu pārkāpumiem. 

1.7. Attīstīt  sapratni, cieņu, iecietību, veidot pozitīvu sadarbības vidi SKOLĀ. 

1.8. Veidot sava rakstura pozitīvās īpašības – mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību mērķu 

sasniegšanā u.c. 

1.9. Ierasties uz nodarbībām 5-15 minūtes pirms nodarbības sākuma. Ienākot SKOLĀ , virsdrēbes 

atstāt garderobē. 

1.10. Apzinīgi un godprātīgi apgūt SKOLAS mācību programmu prasības, būt radošam, piedalīties 

SKOLAS rīkotajos pasākumos, konkursos, mācību darba skatēs. 

1.11. Ar savu rīcību netraucēt darbu pārējiem izglītojamajiem un skolotājiem. Būt savstarpēji 

izpalīdzīgiem, pieklājīgiem, iejūtīgiem, nepieļaut fizisku un emocionālu vardarbību, veicināt 

SKOLAS un savas specialitātes prestižu. 

1.12. Par neierašanos uz nodarbībām (saslimšana vai cits attaisnojošs iemesls) izglītojamajam 

informēt attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju vai direktoru. Par mācību stundu kavējumu iesniegt 

vecāku parakstītu iesniegumu specialitātes skolotājam, norādot kavējuma iemeslu vai ārsta izziņu. 

Kavēto stundu mācību vielu apgūt patstāvīgi vai papildus nodarbībās pie skolotāja. 

1.13. Mācību nodarbībās ņemt līdz darbam sagatavotus mācību piederumus, atbilstoši priekšmetu 

skolotāju prasībām. 

1.14. Būt  atbildīgam par kārtību klasē un mācību telpā esošā inventāra taupīgu un saudzējošu 

izmantošanu. Par ievērotajām nekārtībām, konstatētajiem skolas inventāra bojājumiem informēt 

skolas administrāciju vai priekšmeta skolotāju. 

1.15. Starpbrīžos ievērot disciplīnu un klusumu skolas telpās, neskriet pa kāpnēm, nepiegružot 

pagalmu. 
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1.16. Ar savu rīcību neradīt situācijas, kas varētu būt bīstamas paša vai citu cilvēku veselībai un 

dzīvībai.  

1.17. Būt zinošam par evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu 

izvietojumu skolā un nepieciešamo rīcību ekstremālos gadījumos (ugunsgrēks, ūdens noplūde 

ūdensvada vai apkures sistēmā, nepiederošu personu atrašanās skolā bez motivēta iemesla vai 

nepiederošu personu agresīva uzvedība, neatliekamās medicīniskās palīdzības nepieciešamība u.c.). 

Evakuācijas plāns, Instrukcija par rīcību ekstremālos gadījumos, Informācija par operatīvo dienestu 

izsaukšanu, Instrukcija par darba drošību, ugunsdrošibu, elektorodrošību, kā arī Iekšējās kārtības 

noteikumi izglītojamajiem ir izvietoti SKOLAS gaitenī pie informācijas plāksnes un ar tiem no 

nodarbībām brīvajā laikā ir ieteicams atkārtoti iepazīties.  

1.18. Uzmanīgi iepazīties un ievērot SKOLĀ izstrādātos  drošības noteikumus, ar kuriem skolas 

pedagogi iepazīstina izglītojamo, ko izglītojamais apliecina ar  ierakstu “iepazinos”, norādot 

datumu un parakstu. 

1.17. Gadījumā, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu 

drošībai, par to nekavējoši informē kādu no skolas darbiniekiem ( skolas direktoru, skolotāju, 

lietvedi vai saimniecisko personālu). 

1.18. Gadījumā, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo, skolas 

pedagogi par to informē skolas direktoru. Par konstatēto pārkāpumu tiek pieprasīti iesaistīto 

izglītojamo paskaidrojumi un skolas direktors pieņem lēmumu par  tālāku izskatāmā jautājuma 

virzību (veikt pārrunas ar izglītojamajiem, informēt izglītojamo vecākus (aizbildņus), ierosināt 

jautājuma izskatīšanu SKOLAS pedagoģiskās padomes sēdē, lemt par administrativā soda 

piemērošanu: rakstiska aizrādījuma, piezīmes, brīdinājuma izteikšanu izglītojamajam vai 

atskaitīšanu no skolas izglītojamo saraksta. 

 

2. SKOLĀ UN SKOLAS TERITORIJĀ IR AIZLIEGTS: 

 

2.1. Ienest, lietot, glabāt, realizēt vai iegādāties sērkociņus, šķiltavas, alkoholu, cigaretes,  

narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, pirotehnikas piederumus, gāzes baloniņus, gāzes 

pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus un citus paaugstinātas bīstamības priekšmetus vai vielas. 

2.2. Ar personisko rīcību izraisīt fizisku vai emocionālu vardarbību. 

2.3. Mācību nodarbību laikā lietot mobilos tālruņus un mūzikas atskaņotājus ar galvas austiņām. 

2.4. Uzturēties SKOLAI nepiederošām personām bez motivēta iemesla vai saskaņošanas ar skolas 

administrāciju. 

3.  IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS: 

3.1. Apgūt  profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” vai interešu 

izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” . 

3.2. Izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus. 

3.3. Izmantot SKOLAS mācību telpas, mācību literatūras metodisko fondu un mācību līdzekļus. 

3.4. Piedalīties SKOLAS radošajā un sabiedriskajā darbībā, SKOLAS audzēkņu pašpārvaldē – 

audzēkņu Domē. 

3.5. Saņemt informāciju par visiem ar  SKOLĀ iegūstamās izglītības un organizatoriskā darba 

saistītiem jautājumiem. 

3.6. Izteikt priekšlikumus SKOLAS administrācijai par mācību un audzināšanas darba uzlabošanu 

un citiem izglītojamo interesējošiem jautājumiem. 

3.7. Saņemt motivētu savu zināšanu un prasmju novērtējumu. 

3.8. Saņemt skolotāja palīdzību mācību satura apguvē. 

4. IZGLĪTOJAMO ATBILDĪBA: 

4.1. Par skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu var tikt pieprasīts izglītojamā 

paskaidrojums. 
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4.2. SKOLAS direktors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par izskatāmā jautājuma tālāku virzību               

(pārrunas ar izglītojamo, izglītojamā vecāku (aizbildņu) informēšana, jautājuma izskatīšana 

pedagoģiskās padomes sēdē, administrativā soda  piemērošana izglītojamajam:  rakstiska  

aizrādījuma, piezīmes, brīdinājuma izteikšana  vai atskaitīšana no SKOLAS izglītojamo saraksta). 

 

 

             Alūksnes Mākslas skolas iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem  ir izstrādāti, 

pamatojoties uz Alūksnes Mākslas skolas nolikumu, 2009.gada 24.novembra MK noteikumu 

Nr.1338. „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” 6.punktu. 
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