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kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē 
1.  Vecāki informē klases audzinātāju par skolēna mācību dienas kavējumu, stundu kavējumiem līdz 

mācību stundu sākumam:  

1.1. zvanot pa tālruni;  

1.2. nosūtot īsziņu;  

1.3. nosūtot e-pastu;  

1.4. nosūtot kavējuma pieteikumu e-klasē. (ped. sēde Nr. 4, 29.08.2019.) 

 2. Klases audzinātājs ir atbildīgs, lai katrs vecāks zinātu minēto kontaktinformāciju. 

 3. Ja paredzams, ka skolēns neapmeklēs mācību stundas (slimības, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu 

dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā skolai jānorāda paredzamais bērna ierašanās datums.  

4. Ja skolēns kavējis stundu sākumu, kādu stundu un skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu vai 

iemesls nav uzskatāms par attaisnojamu, klases audzinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas 

laikā, sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu skolēna neierašanās iemeslus.  

5. Sporta skolotāji un direktora vietniece informē klases audzinātāju par skolēnu  dalību sporta 

sacensībās, olimpiādēs, konkursos un citos skolas pasākumos. 

6. Ja skolēns nav apmeklējis mācību stundas slimības vai citu iemeslu dēļ, tad, ierodoties skolā, viņš 

iesniedz klases audzinātājam kavējumu apstiprinošus dokumentus (līdz 3 dienām- vecāku rakstīts 

ziņojums, virs 3 dienām – ārsta izziņa).  

8. Semestrī skolēns drīkst iesniegt līdz 5 vecāku attaisnojuma zīmēm. Ja vecāku attaisnojuma zīmes 

pārsniedz noteikto, tad klases audzinātājs ziņo sociālajam pedagogam. Sociālais pedagogs izpēta 

kavējuma iemeslu un tālāk rīkojas atbilstoši pašvaldības kārtībai. (ped. sēde Nr. 4, 29.08.2019.) 

9. Ja attaisnojoši dokumenti nav iesniegti savlaicīgi (divu nedēļu laikā pēc atgriešanās skolā), kavētās 

stundas tiek uzskatītas par neattaisnoti kavētajām. 

11. Ja skolēns nav apmeklējis skolu vairāk kā 10 mācību stundas un skolai nav informācijas par 

neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, klases audzinātājs ziņo par kavējumiem 

skolas sociālajam pedagogam. 

12. Ja skolēnam 7.-9. klases posmā semestra laikā ir sakrājušās vairāk kā 20 neattaisnoti kavētas mācību 

stundas, izglītības iestāde par to informē atbildīgo pašvaldības iestādi, 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. (ped. sēde Nr. 

4, 29.08.2019.) 

13. Ja skolēnam 10.-12. klases posmā semestra laikā ir sakrājušās vairāk kā 20 neattaisnoti kavētas 
mācību stundas, skolas direktors izskata jautājumu par skolēna atskaitīšanu no skolas, informējot 

ģimeni. (ped. sēde Nr. 4, 29.08.2019.) 

14. Skolēni no 13 gadu vecuma skolu var neapmeklēt, ja ārējā gaisa temperatūra pirms stundu sākuma ir 

zemāka par -25 C. 

15.  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.  

 

Ogres Valsts ģimnāzijas direktora p.i.   I. Zeņkeviča 

 

Izskatīta Ogres Valsts ģimnāzijas pedagoģiskās padomes sēdē Nr. 4,  29.08. 2019. 


