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Skolas padomes darbības kārtība
Izstrādāta saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 13. pantu un Skolas nolikuma 6. panta 6.6.12. punktu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1 Salaspils 1. vidusskolas skolas padome ( turpmāk – padome) tiek veidota kā
demokrātiska, koleģiāla institūcija, kura dibināta, lai veicinātu sadarbību starp
skolu, skolēniem un vecākiem.
1.2. Padomes darbības pamats ir tās darbības kārtība.
Padome savā darbā ievēro sadarbības, radošās aktivitātes un ētikas principus.
2. Padomes darbības pamatvirzieni
2.1 Padome izstrādā priekšlikumus skolas attīstības plānam, apspriež izglītības
programmas projektus.
2.1 Ierosina izmaiņas skolas nolikumā, iekšējās kārtības noteikumos, atbalsta
skolas saimniecisko attīstību, sekmē sadarbību ar pašvaldību un citām
organizācijām.
2.3 Risina ar skolas rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus.
2.4 Padome veido savstarpējo atgriezenisko saikni starp vecākiem un skolu.
2.5 Padome analizē un lemj par jaunām iespējām un sadarbības formām starp
vecākiem un skolu, veicina to realizāciju.
3. Padomes struktūra un darba organizācija
3.1 Padomē darbojas skolas direktore, pedagogu pārstāvji, pašvaldības pārstāvis,
vecāku pārstāvji, skolēnu pārstāvji:
3.1.1 Skolas direktore
3.1.2 Pedagogu pārstāvniecība:
3.1.2.1 Sākumskola ( 1.-4. klases) – 2
3.1.2.2 Pamatskola ( 5. -9.klases) – 2
3.1.2.3. Vidusskola (10.–12. klases) – 2
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3.1.3. No katras klašu grupas darbojas vismaz viens vecāks, kuru izvirza klašu
vecāku sanāksmēs. Vecāki nav skolas darbinieki.
3.1.4 Pašvaldības pārstāvis – no Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu daļas
3.1.5. No skolēnu padomes darbojas 3 pārstāvji.
3.2 Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz ½ padomes pārstāvji.
3.3 Padomes pamatdarbības forma ir sēdes, uz kurām padome sanāk vismaz reizi
semestrī.
3.4 Padome visus lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.
3.5 Padomes vadītāju ievēlē no vecāku pārstāvju vidus.
3.6 Padomes sastāvu ievēlē uz diviem mācību gadiem.
3.7.Padome par savu darbību atskaitās klašu vecāku sanāksmē.
3.8 Padomes sēdes protokolē, pieņemtos lēmumus ievieto skolas mājas lapā.
3.9 Izskatāmos jautājumus padomei var ierosināt klašu vecāku sanāksmēs,
skolēnu padome un skolas pedagoģiskā padome.
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