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Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas rīcības kārtība,  

ja skolēns apdraud savu vai citu personu  drošību, veselību vai dzīvību 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra  

noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 2
1
. 

nodaļu. 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas rīcības kārtība, ja skolēns apdraud 

savu vai citu personu  drošību, veselību vai dzīvību (turpmāk – kārtības) nosaka skolas rīcību, 

ja skolēns apdraud savu vai citu personu  drošību, veselību vai dzīvību 

2. Kārtības mērķis ir nodrošināt skolēniem drošu uzturēšanos skolā. 

3. Šīs kārtības nodrošnāšanai skola papildus ievēro Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijas 2008.gada 8.oktoba metodiskos ieteikumus „Izglītības iestādes, sociālā dienesta, 

bāriņtiesas un citu iestāžu kompetence starpinstitucionālajā sadarbībā, veicot preventīvo 

darbu un risinot vardarbības gadījumus pret bērnu”, kas nosaka rīcības shēmas un veicamos 

pasākumus, gadījumos, kad pastāv aizdomas par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem 

saistībā ar vardarbību pret skolēnu (pielikums Kārtībai). 

4. Darbā ar skolēnu problēmsituāciju risināšanu tiek ievērota konfidencialitāte. Informācija, 

kuru par skolēnu ieguvis darbinieks ir ierobežotas pieejamības, un ziņas, kas jebkādā veidā 

varētu kaitēt bērna turpmākajai attīstībai vai viņa psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai, nav 

izpaužamas.  

II. Klases audzinātāja, skolas administrācijas rīcība, ja skolēns apdraud savu vai 

citu personu drošību, veselību vai dzīvību 
 

 8. Ja skolēns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību: 

8.1. klases audzinātājs nekavējoties informē vecākus par skolēna uzvedību un nepieciešamo 

vecāku sadarbību ar skolu, par informēšanas faktu veic ierakstu e-klasē sadaļā “individuālās 

sarunas ar vecākiem un skolēniem”; 

8.2. klases audzinātājs informē direktoru vai viņa pārstāvi (turpmāk – administrāciju) par 

esošo problēmsituāciju un par vecāku informēšanu; 
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8.3. administrācija nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, 

veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita 

pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas 

beigām; 

8.4. direktors rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko 

sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā 

vajadzībām un situācijai; 

8.5. direktoram ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus 

izglītojamā uzvedībā un mācībās. 

8.6. Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības 

iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, administrācija šo informāciju 

nosūta attiecīgajai pašvaldībai. 

8.7. Ja ir saņemta šo noteikumu 8.6. punktā minētā informācija, pašvaldība ir tiesīga sasaukt 

starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem izglītojamam. 

Sanāksmē pieaicina izglītības iestādes atbildīgos speciālistus, izglītojamā vecākus, 

pašvaldības izglītības speciālistu vai pārstāvjus no attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldes, 

sociālā dienesta, bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un citus 

speciālistus. 

III. Klases audzinātāja, skolas administrācijas rīcība, ja skolēns kādas personas 

darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai 

9. Ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, 

veselībai un dzīvībai, par to nekavējoties ziņo klases audzinātājam, skolotājam, 

dežūradministratoram, skolas administrācijai. 

10. Tālāka situācijas risināšana noteikta šo noteikumu 8.punktā. 

IV. Grozījumu veikšanas kārtība noteikumos 

10. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt skolas pedagoģiskā padome, 

skolas direktors, skolas līdzpārvalde, skolas padome un Garkalnes novada dome. 

11. Grozījumi un papildinājumi noteikumos tiek saskaņoti skolas pedagoģiskās padomes  

sēdē, tos apstiprina direktors. 

 

Pielikumi: 1. Starpinstitucionālā sadarbība. 

                  2. Skolotāja vai skolas darbinieka rīcības shēma, ja skolēns apdraud savu vai citas 

personas drošību, veselību vai dzīvību. 

 

 

Direktors                                                                                          L.Bruģis 
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