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Par audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanu
Tukuma Raiņa ģimnāzijā un izglītojamo izslēgšanu
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 30.panta pirmo un
otro daļu un Vispārējās izglītības likuma 11.panta
otrās daļas 4.un 6.punktu, MK 2015.gada 13.oktobra
noteikumu Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek
uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās
pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā
arī pārcelti uz nākamo klasi” 32., 53.punktu, Tukuma
Raiņa ģimnāzijas 2016.gada 22.septembra Nolikuma
13., 20., 32., 52.punktu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumu „Par audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanu Tukuma Raiņa ģimnāzijā un izglītojamo
izslēgšanu” (turpmāk - Noteikumi) mērķis ir sekmēt drošu un sakārtotu izglītības vidi Tukuma
Raiņa ģimnāzijā.
2. Noteikumu uzdevums ir dot motivētu izglītojamā rīcības vērtējumu un panākt korektu viņa
uzvedību ģimnāzijā.
3. Audzinoša rakstura līdzekļi Tukuma Raiņa ģimnāzijā ir piezīme, rājiens un izslēgšana no
ģimnāzijas.
II.

Piezīme kā audzinoša rakstura līdzeklis

4. Piezīmi Tukuma Raiņa ģimnāzijas izglītojamajam izsaka par Ģimnāzijas nolikuma un Iekšējās
kārtības noteikumu pārkāpumiem, kuri nav radījuši nopietnas sekas pašam izglītojamajam,
ģimnāzijas biedriem, pedagogiem, darbiniekiem vai ģimnāzijas prestižam un materiāli tehniskajai
bāzei:
4.1. neattaisnoti nosebojumi;
4.2. neattaisnoti stundu kavējumi (1-5st.);
4.3. stundas traucējumi;

4.4. nekorekta uzvedība ģimnāzijā un ārpus tās attiecībās ar pedagogiem, ģimnāzijas biedriem,
darbiniekiem un citiem līdzcilvēkiem;
4.5. nevīžīga izturēšanās pret ģimnāzijas mācību līdzekļiem, t.sk. Sekmju izrakstiem,
informatīvajiem ziņojumiem vecākiem un/vai Liecību, grāmatām un inventāru;
4.6. pirmo reizi konstatēta smēķēšana skolā, tās teritorijā vai tās tuvumā;
4.7. pedagogu, vecāku, skolasbiedru maldināšana;
4.8. semestrī zems zināšanu novērtējums (nav vērtējuma, 1,2,3 balles) vienā mācību priekšmetā;
4.9. citi nodarījumi (atkarībā no situācijas un nodarījuma smaguma).
5. Piezīmes izteikšanas kārtība:
5.1. izteikt piezīmi var ierosināt ģimnāzijas biedri, Ģimnāzijas parlaments, pedagogi,
administrācija, darbinieki un sabiedrības pārstāvji;
5.2. ierosinājumu izskata ģimnāzijas administrācija vai pedagoģiskā padome;
5.3. Piezīmi pēc saskaņojuma ar administrāciju izsaka ģimnāzijas pedagogs vai direktors ar ierakstu
mācību sociālā tīkla e-vidē, Sekmju izrakstā, informatīvajā ziņojumā vecākiem un/vai Liecībā.
III.

Rājiens kā audzinoša rakstura līdzeklis

6. Rājienu Tukuma Raiņa ģimnāzijas izglītojamajam izsaka par Ģimnāzijas nolikuma un Iekšējās
kārtības noteikumu pārkāpumiem, kuri radījuši morālu vai materiālu kaitējumu ģimnāzijas
biedriem, pedagogiem, darbiniekiem vai ģimnāzijas prestižam un materiāli tehniskajai bāzei:
6.1. atkārtotas piezīmes, kuras izglītojamais nav ņēmis vērā;
6.2. atkārtoti neattaisnoti nosebojumi;
6.3. atkārtoti zemi zināšanu sasniegumi vienā mācību priekšmetā;
6.4. neattaisnoti stundu kavējumi (6-10 st.);
6.5. atkārtoti stundu traucējumi vai izraidīšana no stundas (pasākuma);
6.6. rupja uzvedība ģimnāzijā un ārpus tās attiecībās ar pedagogiem, skolas biedriem, darbiniekiem
un citiem līdzcilvēkiem;
6.7. ģimnāzijas mācību līdzekļu, grāmatu, inventāra bojāšana;
6.8. atkārtota smēķēšana vai pirmo reizi konstatēta apreibinošo vielu lietošana ģimnāzijā, teritorijā,
tās tuvumā vai citās sabiedriskās vietās;
6.9. vecāku un pedagogu maldināšana;
6.10. semestrī zems zināšanu vērtējums (nav vērtējuma,1,2,3 balles) divos vai vairākos mācību
priekšmetos;
6.11. svešas mantas piesavināšanās;
6.12. citu cilvēku pazemošana un cieņas aizskaršana, emocionāla vardarbība;
6.13. fiziska vardarbība un vieglu miesas bojājumu nodarīšanu citiem;
6.14. citi nodarījumi (atkarībā no situācijas un nodarījuma smaguma).
7. Rājiena izteikšanas kārtība:
7.1. rājienu var ierosināt skolas biedri, ģimnāzijas Parlaments, pedagogi, administrācija, darbinieki,
sabiedrības pārstāvji;
7.2. ierosinājumu izskata ģimnāzijas administrācija (vienpersoniski vai administrācijas apspriedē)
un/vai pedagoģiskā padome;
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7.3. rājienu izsaka ģimnāzijas direktors ar rīkojumu;
7.4. rājienu ieraksta mācību sociālā tīkla e-vidē, Sekmju izrakstā, informatīvajā ziņojumā vecākiem
un/vai Liecībā.
IV.

Izglītojamā izslēgšana

8. No ģimnāzijas izslēdz 10. - 12.klašu izglītojamo par šādiem sistemātiskiem un rupjiem Tukuma
Raiņa ģimnāzijas nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem:
8.1. par atkārtotiem neattaisnotiem stundu kavējumiem (vairāk nekā 10 st.) semestrī;
8.2. par tādu emocionālu vai fizisku vardarbību pret ģimnāzijas biedru, pedagogu, darbinieku, citu
līdzcilvēku, kas saistīta ar smagu cilvēka cieņas aizskārumu un pazemojumu;
8.3. par regulāriem stundu traucējumiem un atkārtotu izraidīšanu no stundas (pasākuma);
8.4. par rupju kaitējumu ģimnāzijas prestižam ģimnāzijā vai ārpus tās, vai sabiedrībā;
8.5. par ievērojama kaitējuma nodarījumiem ģimnāzijas telpām, mācību līdzekļiem, grāmatām,
inventāram;
8.6. par ģimnāzijas rīcībā esošu informāciju par atkārtotu atrašanos apreibinošo vielu reibumā
ģimnāzijā vai sabiedriskās vietās vai viena gada laikā diviem administratīviem protokoliem par
smēķēšanu vai apreibinošu vielu lietošanu;
8.7. par atkārtotu pedagogu un vecāku krāpšanu;
8.8. par atkārtoti saņemtu rājienu par zemu zināšanu vērtējumu (nav vērtējuma, 1,2,3 balles) kādā
no mācību priekšmetiem semestrī;
8.9. par zemu zināšanu vērtējumu (nav vērtējuma, 1,2,3 balles) kādā no mācību priekšmetiem
mācību gadā saistībā ar demonstratīvu nemācīšanos un nekorektu uzvedību;
8.10. par zagšanu, naudas izspiešanu, ļaunprātīgu huligānismu;
8.11. par nepamatotu informāciju par ģimnāzijā ievietotu spridzekli;
8.12. par fizisku vardarbību, vidēji smagu un smagu miesas bojājumu nodarīšanu citiem;
8.13. par citiem rupjiem pārkāpumiem.
9. Izslēgšanas kārtība:
9.1. izslēgšanu var ierosināt ģimnāzijas biedri, cietušais, cietušā vecāki, ģimnāzijas Parlaments,
pedagogi, administrācija, ģimnāzijas tehniskais personāls, sabiedrības pārstāvji;
9.2. ierosinājumu izskata administrācijas apspriedē vai Pedagoģiskās padomes (nepieciešamības
gadījumā pieaicinot Ģimnāzijas padomes pārstāvi) sēdē;
9.3. ja saskaņā ar Pedagoģiskās padomes izvērtējumu izglītojamais izslēdzams no ģimnāzijas,
direktors par to izdod administratīvu aktu, ko noformē kā rīkojumu, to paziņo un izsniedz
izglītojamajam, ieraksta mācību sociālā tīkla e-vidē, Sekmju izrakstā, informatīvajā ziņojumā
vecākiem un/vai Liecībā;
9.4. direktora rīkojums par izglītojamā izslēgšanu ir administratīvs akts, ko izglītojamais, viņa
vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas brīža var
apstrīdēt Tukuma novada Domē.
10. Ja proģimnāzijas (7.-9. kl.) izglītojamā rīcība un uzvedība raksturojama ar 8.punktā minētajiem
nodarījumiem, Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktors griežas Tukuma novada Domē ar iesniegumu
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par stāvokļa izvērtējumu, lai lemtu par izglītojamajam piemērojamu adekvātu piespiedu
audzināšanas līdzekli un/vai citas izglītības iestādes piemērošanu.
V.

Noslēguma jautājumi

11. Grozījumus noteikumos veic ģimnāzijas direktors saskaņā ar pedagogu un/vai izglītojamo
Parlamenta vai Ģimnāzijas padomes ierosinājumu.
12. Šie noteikumi stājas spēkā no 2016.gada 14.novembra.
13. Uzskatīt par spēku zaudējušiem 2015.gada 1.maija Tukuma Raiņa ģimnāzijas iekšējos noteikumus
Nr. 6 “Par audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanu Tukuma Raiņa ģimnāzijā un izglītojamo
izslēgšanu”.

Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktore

S.Kūla

4

