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Skolas personāla darbības plāns skolas iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumā 
Pārkāpu

ms 
Iesaistītās 
personas 

Darbība Dokumentācija 

 
1. 

 
Pedagogs, klases 

audzinātājs, 
skolēns 

1. Pedagogs, kurš konstatē pārkāpumu , liek rakstīt konfliktā iesaistītajiem 
skolēniem paskaidrojumu, kurā skolēni izklāsta notikušo situāciju un 
blakus faktorus. 

2. Paskaidrojumus nodod klases audzinātājai. 
3. Notiek klases audzinātāja individuāla saruna ar skolēnu, kurš pārkāpis 

kārtības noteikumus. 

1. Skolēnu paskaidrojumi. 
2. Klases audzinātāja un skolēna sarunas 

protokols. 

 
2.  
 

 
Pedagogs, klases 

audzinātājs, 
skolēns, vecāki 

 

1. Pedagogs, kurš konstatē pārkāpumu , liek rakstīt konfliktā 
iesaistītajiem skolēniem paskaidrojumu, kurā skolēni izklāsta 
notikušo situāciju un blakus faktorus. 

2. Paskaidrojumu nodod klases audzinātājai. 
3. Notiek klases audzinātāja individuāla saruna ar skolēnu, kurš 

pārkāpis kārtības noteikumus, un viņa vecākiem. 
 

1. Skolēnu paskaidrojumi. 
2. Klases audz., skolēna un viņa vecāku 

sarunas protokols 

3.  
Pedagogs, klases 

audzinātājs, 
skolēns, vecāki, 

atbalsta 
personāls 

1. Pedagogs, kurš konstatē pārkāpumu , liek rakstīt konfliktā 
iesaistītajiem skolēniem paskaidrojumu, kurā skolēni izklāsta 
notikušo situāciju un blakus faktorus. 

2. Klases audzinātāja nodod informāciju atbalsta personālam (soc. ped., 
medmāsai, logopēdam, psihologam - pēc vajadzības), klāt pievieno 
visus iepriekš sakrātos paskaidrojumus attiecība uz šo lietu. 

3. Notiek  skolēna, viņa vecāku, klases audzinātājas, atbalsta personāla 
saruna. 

4. Tiek slēgta vienošanās par turpmāko darbību. 

1. Skolēnu paskaidrojumi. 
2. Klases audzinātājas ziņojums atbalsta 

personālam. 
3. Visa skolēna pārkāpumu lieta. 
4. Vienošanās par turpmāko iesaistīto pušu 

un atbalsta personāla darbību. 
5. Klases audz., skolēna un  viņa vecāku, 

atbalsta personāla sarunas protokols 

4. Klases 
audzinātājs, 

skolēns, vecāki, 
atbalsta 

personāls, 
administrācija 

1. Notiek skolēna, vecāku, klases audzinātāja, atbalsta personāla, skolas 
administrācijas un citu pieaicināto personu saruna. 

2.  Izskata noslēgto vienošanos un tās izpildi, lemj par papildus 
pasākumiem. 
 

1. Papildināta vienošanās. 
2. Klases audz., skolēna un viņa vecāku, 

atbalsta personāla, administrācijas 
sarunas protokols 

5. Skolas 
administrācija 

1. Skolas administrācija skolēna pārkāpumu lietu nodod tālākai 
izskatīšanai atbildīgajām institūcijām – policija, soc. dienests, 
administratīvā komisija, bāriņtiesa. 

1. Visa skolēna pārkāpumu lieta. 

 


