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SKOLAS PADOMES REGLAMENTS 

 

Izdots saskaņā ar  

Izglītības likuma 31.pantu, 

Siguldas pilsētas vidusskolas Nolikuma 27.punktu 

 

1.Siguldas pilsētas vidusskolas (turpmāk tekstā – Skola) Skolas Padome (turpmāk tekstā – Skolas 

padome) ir Skolas skolēnu vecāku, pedagogu un skolēnu pārstāvju izveidota koleģiāla institūcija. 

2. Skolas padome darbojas saskaņā ar Skolas nolikumu un šo reglamentu. 

3. Skolas padomei ir konsultatīvas un koordinējošas funkcijas atbilstoši Izglītības likumam. 

4. Skolas padomes reglamentu pieņem un grozījumus veic Skolas padomes sapulcē un to apstiprina 

Skolas direktors. 

5. Skolas padomes darbības mērķi: 

5.1. paaugstināt vecāku iesaisti un ieinteresētību Skolas izglītības procesa jautājumu 

risināšanā; 

5.2. veidot atgriezenisko saikni informācijas apritē starp Skolas administrāciju, pašvaldību, 

valsts institūcijām, skolotājiem, skolēnu vecākiem un skolēniem. 

6.Skolas padomes darbības virzieni: 

6.1 skolēnu, pedagogu un vecāku sadarbības veicināšana; 

6.2. skolas attīstības jautājumu izskatīšana; 

7. Skolas padomes struktūra un sēdes: 

7.1. Skolas padomi veido 2 pārstāvji no katras Skolas mazās padomes, viens pedagogs no 

katra izglītības posma (1.-3.klase, 4.-6.klase, 7.-12.klase), kā arī Skolas skolēnu pašpārvaldes 

deleģēts pārstāvis, kā arī Skolas administrācijas pārstāvis, t.i. kvorumam nepieciešama 

vismaz seši no vienpadsmit pārstāvjiem; 

7.2. Skola ir trīs Skolas mazās padomes, pa vienam no katra izglītības posma (1.-3.klase, 4.-

6.klase, 7.-12.klase), kuru veido vecāku pārstāvji no attiecīgajām klasēm. 

7.3. Skolas mazās padomes sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 reizes gadā. 
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7.4. Skolas mazās padomes sēdēs apspriež jautājumus saistībā ar Skolas padomes darbības 

mērķiem un darbības virzieniem. Skolas mazās padomes sanāksmē izvirza darba kārtības 

jautājumus Skolas padomes sēdei.  

7.5. Skolas padomes sēdes notiek pēc Skolas mazās padomes sēdēm, bet ne retāk kā 2 reizes 

gadā. 

7.6. Skolas padomes sēdē tiek izvirzīts Skolas padomes priekšsēdētājs no Skolas vecāku 

vidus.  

7.7. Skolas padomes darba kārtību veido jautājumi, kas tiek izskatīti Skolas mazās padomes 

sēdēs, kā arī Skolas padomes priekšsēdētāja vai Skolas direktora ierosināti jautājumi. 

 

Siguldas pilsētas vidusskolas  

Skolas padomes priekšsēdētāja                                                                            I.Siņica 

 

SASKAŅOTS 

2021.gada 9.novembra  

Siguldas pilsētas vidusskolas padomes sēdē 

 


