O G R E S

O G R E S

N O V A D A

V A L S T S

P A Š V A L D Ī B A

Ģ I M N Ā Z I J A

Reģ. Nr. 4319001137
Meža prospektā 14, Ogrē, LV – 5001, Latvija, tel./65044522, fax65020913 e- mail: gimnazija@oic.lv

Ogres Valsts ģimnāzijas
kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē
Nr. 8
Izdota saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.89
1. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki (norādot bērna uzvārdu un klasi)
par to informē (laikā no plkst.7:45) klases audzinātāju:
1.1. zvanot pa tālruni;
1.2. nosūtot īsziņu;
1.3. nosūtot e-pastu;
1.4. iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts klases audzinātājam.
2. Klases audzinātājs ir atbildīgs, lai katrs vecāks zinātu minēto kontaktinformāciju (no 1.1.
līdz 1.4.)
3. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs izglītības iestādi (slimības, ģimenes apstākļu vai citu
iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā izglītības iestādei jānorāda
paredzamais bērna ierašanās datums.
4. Sporta skolotājiem un mācību priekšmetu olimpiāžu skolotājiem jāattaisno skolēnu
kavējumi e-klasē pirms sacensībām un olimpiādēm.
5. Līdz pulksten 14:10 proģimnāzijas un līdz 15:00 ģimnāzijas klases audzinātājs sniedz
informāciju, aizpildot neattaisnoto kavējumu uzskaites veidlapu skolotāju istabā.
6. Ja objektīvu iemeslu pēc klases audzinātājs nevar līdz minētajam laikam sniegt
informāciju, tad viņa pienākums ir pašam sazināties ar skolēnu vecākiem un otrā dienā
ierakstīt informāciju neattaisnoto kavējumu uzskaites veidlapā.
7. Par neieradušos izglītojamo saraksta apkopošanu atbild sociālais pedagogs.
8. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē uz mācību sākumu un nav informācijas par
neierašanās iemeslu, sociālais pedagogs nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā,
telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai
noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu, izdarot atbilstošu ierakstu neattaisnoto
kavējumu uzskaites veidlapā, ko nākošajā dienā uzliek skolotāju istabā audzinātāju
informēšanai.
9. Ja izglītojamajam semestra laikā ir sakrājušās vairāk kā 20 neattaisnoti kavētas mācību
stundas, izglītības iestāde par to nekavējoties rakstveidā vai elektroniskā veidā informē
Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldi, lai tā atbilstoši savai kompetencei koordinētu
izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņu novēršanu, ja tas nepieciešams, un informētu par
izglītojamo sociālo dienestu, bāriņtiesu, kā arī citas institūcijas atbilstoši to kompetencei.
10. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības
iestādi, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām
iestādēm, izglītības iestāde par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.
11. Šie iekšējie kārtības noteikumi tiek publicēti izglītības iestādes tīmekļa vietnē. Katras
klases audzinātājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šo kārtību.
Ogres Valsts ģimnāzijas direktore

A.Bērce

Apstiprināta Ogres Valsts ģimnāzijas pedagoģiskās padomes sēdē 2011. gada 21.martā.

