Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem
Skolēnu pienākumi.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Vienmēr un visur sargāt savas skolas godu, cienīt skolas tradīcijas.
Mācīties pēc labākās sirdsapziņas.
Ievērot pieklājīgas uzvedības normas.
Ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, kā arī rasēm, tautām, etniskajām grupām,
to pārstāvjiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ar saviem vārdiem vai uzvedību
neaizskart cilvēkus saistībā ar to rasi, tautību, etnisko grupu, reliģisko pārliecību.
Ierasties skolā savlaicīgi, nenokavēt stundu sākumu. Katra stunda sākas un beidzas ar
zvanu. Minūti pirms stundas sākuma tiek dots brīdinājuma zvans. Pēc pirmā zvana
skolēniem jāatrodas klasē savā vietā.
Ierodoties uz stundām, vienmēr ņemt līdz visus mācību līdzekļus: pildspalvu, zīmuli,
lineālu, pierakstu burtnīcas, grāmatas un citus pēc skolotāju norādījumiem.
Stundu laikā aizliegts ar savu uzvedību traucēt klases biedrus.
Stundu laikā skolēni drīkst atstāt klasi tikai ar skolotāja atļauju.
Mobilajiem telefoniem stundas laikā jābūt ar izslēgtu skaņu un novietotiem kabatās vai
somās.
Starpbrīžos skolēni atstāj klases, dežuranti šajā laikā izvēdina tās un sakārto nākošās
stundas darbam.
Regulāri informēt vecākus par sekmēm mācībās un par skolas prasībām.
Katram skolēnam obligāts dokuments skolas un vecāku savstarpējai saziņai ir
dienasgrāmata.
Skolēni pusdienās dodas skolotāja pavadībā.
Skolēni skolu drīkst atstāt pēc pēdējās stundas vai ar skolotāja atļauju.
Pirms aiziešanas no skolas iepazīties ar stundu izmaiņām nākošai dienai.
1.-4.klases skolēniem līdz autobusam atrasties pagarinātās dienas grupas telpā.
Rūpēties, lai netiktu bojātas skolas telpas, inventārs, grāmatas.
Ievērot tīrību un personīgo higiēnu.
Ievērot darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus.
Skolā ierasties lietišķā, tīrā apģērbā, virsdrēbes atstāt garderobē. Virsdrēbēm ir jābūt
piešūtam pakaramajam. Skolas telpās drīkst ienākt tikai tīros apavos.
Sporta stundās ierasties sporta tērpā un apavos. Pēc stundas sporta tērps un apavi obligāti
jānomaina.
Piedalīties skolas apkārtnes sakopšanas talkās, saudzēt dabu un apkārtējo vidi.
Pildīt klases dežuranta pienākumus.
4.-9.klašu skolēniem starpbrīžos pildīt skolas dežuranta pienākumus.
Vasarā nostrādāt noteikto laiku malkas sagatavošanā un skolas sagatavošanā jaunajam
mācību gadam.
Skolā un skolas teritorijā aizliegts smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotikas un citus
apreibinošus līdzekļus, ienest un lietot saulespuķu sēklas, čipsus un citus drūpošus ēdienus,
kas piegružo skolas telpas un teritoriju.
Skolēnu tiesības
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Mācīties.
Saņemt paskaidrojumus par neizprastu, neapgūtu mācību vielu.
Ja mācību gada laikā regulāri apmeklētas konsultācijas un pildīti mājas darbi, saņemt
skolotāja atbalstu zināšanu uzlabošanai vasarā.
Divu nedēļu laikā pēc ieskaites vai kontroldarba kārtot to atkārtoti, lai uzlabotu atzīmi.
Izteikt priekšlikumus un ierosinājumus skolas darba uzlabošanai.
Mācīties siltās un gaišās telpās.
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Izglītošanās procesā bez maksas izmantot skolas telpas, mācību grāmatas, izziņas
literatūru un daiļliteratūru, skolas datorus mācību darbam, mācību līdzekļus.
Izglītības procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus.
Saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības un stomatoloģisko aprūpi
un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
Izmantot skolas ēdnīcas pakalpojumus.
Bez maksas izmantot skolas autobusu nokļūšanai uz skolu.
Saņemt kompensāciju par izlietoto naudu braukšanai uz skolu ar sabiedrisko transportu.

