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Kārtība, kā Tukuma Raiņa ģimnāzijā tiek risināti
konflikti vai konstatēta fiziska un (vai) emocionāla
vardarbība pret personu
2013.gada 2.septembrī

Tukumā

Nr. 7a

Izdota, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma
11.panta otrās daļas 4.,6. punktu, , MK 2009.gada
24.novebra noteikumu Nr. 1338 “Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos” 6.4. un 6.5.
punktiem, un Tukuma Raiņa ģimnāzijas 2009.gada
9. jūlija Nolikuma 41.3. un 41.8. punktu.

1. Kārtība, kā Tukuma Raiņa ģimnāzijā tiek risināti konflikti vai konstatēta fiziska un
(vai) emocionāla vardarbība pret personu, nosaka rīcības procedūru saistībā ar
konfliktiem starp skolēniem, starp skolēniem un skolotājiem vai darbiniekiem
ģimnāzijā, kā arī starp skolotājiem un vecākiem par skolēnu pārkāpumiem
gadījumos, kad nav panākta abpusēja saskaņa pedagoģiskās iedarbes metožu
jautājumos.
2. Kārtība precizē darbības, kā rīkoties, ja ģimnāzijā tiek saskatīti draudi jebkurai
personai, fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu, pedagogu, darbinieku, kas
definēti Iekšējās kārtības noteikumu 60. un 61. punktā.
3. Ja noticis konflikts starp ģimnāzijas skolēniem, kura laikā ticis pazemots kāds
konfliktā iesaistītais skolēns un nopietni aizskarti viņa cieņa un gods :
3.1. cietušais mutvārdos griežas pie klases audzinātāja ar lūgumu palīdzēt risināt
konfliktu;
3.2. klases audzinātājs pieprasa no konflikta dalībniekiem paskaidrojumus,
izvērtē situāciju un savus secinājumus pauž individuālās sarunās ar konfliktā
iesaistītajiem, un cenšas palīdzēt konfliktu atrisināt, vienlaikus izglītojamā
vecākus informējot par notikušo un iesaistot konflikta atrisināšanā;
3.3. ja konfliktā kāda no pusēm ir ļoti smagi morāli aizskarta un pazemota, klases
audzinātājs:
 raksta aktu par notikušo,
 ar iesniegumu un aktu griežas pie ģimnāzijas administrācijas,
 apspriedē pie vadības konflikts tiek izanalizēts skolēnu, klases
audzinātāja un vecāku klātbūtnē, par ko tiek rakstīts sarunas ar
vecākiem protokols,



akts, paskaidrojumi, iesniegums un protokols tiek uzglabāts vainīgo
skolēnu personu lietās.
4. Ja noticis konflikts starp ģimnāzijas skolēnu un pedagogu ( vai darbinieku) ,
kura laikā skolēns izturējies rupji, izaicinoši, neētiski vai nav ievērojis pamatotas
pedagoga prasības:
4.1. pedagogs pieprasa no skolēna rakstveida paskaidrojumu par notikušo;
4.2. pedagogs griežas ar rakstveida iesniegumu par notikušo pie administrācijas,
vienlaikus iesniedz arī skolēna paskaidrojumu un lūdz izvērtēt notikušo;
4.3. administrācijas pārstāvis izvērtē notikušo, vienlaikus rakstiski nosūtot
izglītojamā vecākiem informāciju par notikušo un vecāku tālāko iesaistīšanos
konflikta atrisināšanā, individuāli pārrunā ar skolēnu un pedagogu, un organizē
sarunu, kurā piedalās abas konfliktā iesaistītās puses. Atkarībā no notikuma
rakstura var pieaicināt skolēna vecākus.
5. Ja noticis konflikts starp ģimnāzijas skolēnu un pedagogu, kura laikā
skolēns pedagoga rīcību novērtējis kā skolēna cieņu pazemojošu:
5.1.
skolēns ar rakstveida iesniegumu par notikušo griežas pie direktora (vai
direktora vietnieka) ar lūgumu izvērtēt notikušo;
5.2. direktors pieprasa rakstveida paskaidrojumu no pedagoga un skolēna; izvērtē
konfliktu, pārrunā to atsevišķi ar skolēnu un pedagogu un, ja nepieciešams,
uz noslēguma sarunu uzaicina skolēna vecākus, kurus iepazīstina ar
notikušo;
5.3. ja tiek konstatēta pedagoga neētiska vai likumam neatbilstoša rīcība,
ģimnāzijas direktors Darba likuma, Vispārējās izglītības likuma un Bērnu
tiesību aizsardzības likuma noteiktajā kārtībā uzsāk procesuālas darbības
notikuma izvērtēšanai un, ja nepieciešams, disciplinārsoda piemērošanai
pedagogam.
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