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NOTEIKUMI Nr.2 

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta 2.punktu, 

2009.gada MK noteikumiem Nr.1338 

2011.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.89 

un Zilupes vidusskolas nolikumu 

 

 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1.1. Šie noteikumi nosaka Zilupes vidusskolas  iekšējo kārtību, regulē savstarpēju sadarbību 

starp skolēniem un darbiniekiem un ir saistoši visiem Zilupes vidusskolas skolēniem.  

1.2. Zilupes vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi skolēniem( turpmāk tekstā Noteikumi) 

nosaka: 

1.2.1. izglītības procesa organizāciju;  

1.2. 2. pasākumus, kas garantē skolēnu drošību;   

1.2.3. skolēnu tiesības un pienākumus;  

1.2.4. skolas un skolēnu vecāku sadarbību izglītojamo iekšējās kārtības noteikumu 

ievērošanā;  

1.2.5. pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu;  

1.2.6. atbildību par noteikumu neievērošanu;  

1.2.7. kārtību, kādā skolēnus iepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem, un amatpersonas, 

kuras ir atbildīgas par skolēnu iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem;  

1.2.8. uzvedības noteikumus skolā, tās teritorijā un skolas organizētajos pasākumos;  

1.2.9. noteikumu mērķi, kas ir skolēnu drošības un kārtības skolā nodrošināšana un ir skolas 

darba kārtības neatņemama sastāvdaļa; 

 1.2.10. informācijas pieejamību - noteikumi ir izvietoti pie informācijas stenda skolas 

kancelejā, noteikumu oriģināls atrodas pie skolas direktora;  

1.2.11. noteikumu ievērošanu, kas ir obligāta visiem skolēniem 

1.3.  iekšējie normatīvie akti un direktora rīkojumi ir saistoši visiem skolēniem un 

darbiniekiem. 

1.4. Noteikumi ir brīvi pieejami jebkuram darbiniekam, skolēnam un skolēnu vecākiem. 

 

 



2. IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA 
2.1. Mācību gada sākumu, semestrus, brīvlaikus un mācību gada beigas nosaka Izglītības un 

zinātnes ministrija( turpmāk - IZM) katru gadu, apstiprinot  Ministru kabinetā ikgadējos 

noteikumus par mācību gada sākuma un beigu laiku.  

2.2. Skolā ir noteikta piecu dienu darba nedēļa ( no pirmdienas līdz piektdienai). Skola strādā 

vienā maiņā. 

2.3. Mācību organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stunda sākas un beidzas ar 

zvanu. Stundas garums ir 40 minūtes. 

2.4. Mācību stundu sākums ir plkst. 8.30. 

2.5. Katra mācību stunda vai nodarbība sākas un beidzas mācību priekšmetu stundu un 

ārpusstundu nodarbību sarakstā noteiktajā laikā. Stundu un nodarbību sarakstu katra 

mācību gada sākumā vai pēc vajadzības apstiprina ar direktora rīkojumu. 

2.6. Mācību stundas 1.-4. klasēs notiek pēc klašu sistēmas ar izņēmumiem īpašos gadījumos 

(filmas skatīšanās, mūzika u.c.). Šajos gadījumos kabinetu izkārtojumu nodrošina 

direktora vietniece izglītības jomā. Mācību stundas 5.-12.klasēs notiek pēc kabinetu 

sistēmas. 

2.7. Izmaiņas mācību priekšmetu stundu un ārpusstundu nodarbību sarakstā veic tikai 

atbildīgais direktora vietnieks izglītības jomā. Mācību stundu izmaiņas nākošajai dienai 

izliek uz informācijas stenda skolēniem. 

2.8. Starpbrīžu garumu katra mācību gada sākumā vai pēc vajadzības nosaka ar direktora 

rīkojumu. 

2.9. Starpbrīžos skolēni atstāj klašu telpas. Par klases vēdināšanu atbild skolotājs. Klašu 

telpās starpbrīžos skolēni drīkst uzturēties tikai ar skolotāja atļauju un viņa klātbūtnē. 

2.10. 1.-4.klašu skolēni starpbrīžos pārvietojas savu stāvu gaiteņos. 5.-12.klašu skolēniem 

starpbrīžos bez vajadzības aizliegts uzturēties sākumskolas telpās. 

2.11. Pēc mācību stundas beigām katrs skolēns sakārto savu darba vietu. 

2.12. Skolēnu ēdināšana tiek organizēta garajos starpbrīžos. 

2.13. Pasākumi skolā beidzas ne vēlāk kā plkst. 22.00 

2.14. Skolotāju dežūras skolā nosaka grafiks, kuru apstiprina skolas direktors. 

2.15. Kārtību, kādā tiek kārtoti pārbaudes darbi Zilupes vidusskolā, nosaka “Pārbaudes darbu 

organizēšanas un vērtēšanas kārtība”. 

2.16. Mācību darba uzskaite notiek sistēmā e-klase. Ievadot informāciju par skolēnu 

kavējumiem priekšmetu skolotāji un klases audzinātājs ņem vērā vecāku, direktora vai 

direktora vietnieka izglītības jomā apstiprinātu Zilupes vidusskolas skolotāju un citu 

institūciju iesniegto informāciju. 

2.17. Kavējumu pamatojošos dokumentus vai informāciju par kavējuma iemeslu izvērtē 

klases audzinātājs un izdara attiecīgu ierakstu sistēmā e-klase kavējuma dienā.  

2.18. Mācību priekšmeta stundas un audzināšanas tēmu reģistrēšanu klases audzinātājs vai 

mācību priekšmetu skolotāji veic dienā, kad notiek konkrētā priekšmeta stundas. 

2.19. Par neattaisnotu stundas kavējumu uzskatāma vairāk kā 10 minūšu nepiedalīšanās,  

mācību stundā, fakultatīvajās nodarbībās vai interešu izglītības pulciņā, vai patvaļīga 

aiziešana, ja skolēns (pilngadīgs) vai nepilngadīga skolēna vecāks nevar iesniegt (papīra 

formā, nosūtīt e-klasē vai telefoniski) kavējumu pamatojošu dokumentu vai informāciju 

par kavējuma iemeslu.  

2.20. Neattaisnotu kavējumu gadījumā klases audzinātājs kavējuma dienā to atzīmē sistēmā 

e-klase un informē skolēna vecākus (personas, kas īsteno aizgādību) izmantojot sistēmu 

e-klase, personiski vai piezvanot pa telefonu. 

2.21. Vecāki (personas, kas īsteno aizgādību) nekavējoties informē klases audzinātāju vai 

direktora vietnieku izglītības jomā par bērna pēkšņu saslimšanu vai citiem apstākļiem, 

kas traucē bērnu ierasties skolā.  



2.22. Direktora vietnieks izglītības jomā (audzināšanas darbā) apkopo informāciju par 

skolēnu neattaisnotiem kavējumiem vairāk kā 20 stundas semestrī un sagatavo 

informāciju iesniegšanai Zilupes novada pašvaldībā. 

2.23. Attaisnoti kavējumi ir: 

2.23.1.ārsta izziņa, izraksts no medicīniskās kartes, ārsta - konsultanta slēdziens par 

skolēna slimību;  

2.23.2. ārsta izziņa par ārsta apmeklējumu;  
2.23.3.  skolas medicīnas māsas atbrīvojums no mācību stundām, bet ne ilgāk kā uz 

vienu mācību dienu, lai skolēns apmeklētu primārās veselības aprūpes ārstu;  
2.23.4. piedalīšanās olimpiādēs, konkursos, sacensībās un citos pasākumos ar direktora 

atļauju;  
2.23.5.  citu iestāžu iesniegumi, izziņas par skolēna piedalīšanos pasākumos, ja 

saskaņots ar direktoru; 

2.23.6. zobārsta apmeklējums akūtu sāpju gadījumā; 

2.23.7.   zobu profilaktiskā apskate un higiēnista apmeklējums, ko organizē skolas 

medicīnas māsa; 

2.23.8. vecāku pašrocīgi rakstīta zīme par dažu stundu kavējumu līdz trīs dienām.  

2.24. Fakultatīvās un individuālās nodarbības, interešu izglītības nodarbības notiek     

pēc atsevišķa saraksta, kurā norādīts nodarbību veids un nosaukums, pedagoga vārds, uzvārds, 

nodarbības norises laiks un vieta. Saraksts tiek izlikts  pie ieejas  informatīvajā stendā pirmajā 

stāvā. 

2.25.Konsultācijas mācību priekšmetā notiek pēc atsevišķa saraksta, kurā norādīts mācību 

priekšmets, pedagoga vārds, uzvārds, konsultācijas norises laiks un vieta. Saraksts tiek izlikts 

pie ieejas informatīvajā stendā pirmajā stāvā. 

2.26. Skolā strādā bibliotēka, lasītava, medicīniskais kabinets, ēdnīca, bufete, psihologs, 

logopēds. To darba laiku nosaka Skolas direktors ar savu rīkojumu. Darba laiku izvieto 

redzamā vietā pie attiecīgā kabineta. 

2.27. Skolā darbojas skolas muzejs. Muzeju var apmeklēt  pēc iepriekšējas vienošanās ar 

direktores vietnieci audzināšanas darbā.  

2.28. Saīsinātais darba laiks tiek noteikts gadījumos, kas paredzēti likumdošanā un gadījumos, 

kad tiek organizēti pasākumi, kuru norises laiks to prasa, saskaņojot ar Skolas direktoru. 

2.29. Saīsinātā darba laika stundu un starpbrīžu ilgumu, zvanu sarakstu ar savu rīkojumu 

apstiprina Skolas direktors un paziņo to ne vēlāk kā divas dienas pirms saīsinātā darba laika 

noteikšanas. 

2.30. Pedagogam darbā jāierodas ne vēlāk kā 10 minūtes pirms stundas sākuma.  Mācību 

stundu pedagogs pabeidz ar zvanu un nodrošina, lai mācību kabinets paliktu darba kārtībā. Ja 

pedagogs novada pēdējo stundu kabinetā, viņš nodrošina, lai tiktu izslēgta gaisma, izslēgtas 

visas izmantotās elektroierīces, aizvērti logi un telpa tiktu slēgta. 

2.31. Pedagogam nav atļauts pēc saviem ieskatiem mainīt stundu sarakstu, pašam kārtot 

stundu aizvietošanu, saīsināt vai atcelt stundas. 

2.32. Pedagogam slimības vai citu ārkārtēju apstākļu gadījumos pēc iespējas ātrāk jāinformē 

skolas administrācija par to, ka nav iespējams ierasties darbā. 
2.33. Mācību nodarbību laikā nedrīkst izglītojamos atstāt bez uzraudzības. Ja kādu ārkārtēju 

apstākļu dēļ tas ir nepieciešams, nekavējoties jāinformē skolas administrācija. 

2.34. Pedagogs ir atbildīgs, lai viņa mācību stundu un ārpusklases pasākumu laikā tiktu 

saglabāts un saudzēts mācību telpas inventārs. Beidzot stundu, pedagogs seko, lai mācību 

telpa paliktu kārtībā.  

2.35. Mācību stundas laikā cita mācību priekšmeta pedagogam, interešu izglītības vai 

pulciņa vadītājam aizliegts bez saskaņošanas ar mācību stundas pedagogu vai skolas vadību 

aicināt izglītojamos uz ārpusstundu vai citām nodarbībām.  

 

 



  

 

3. DARBA DIENAS ORGANIZĀCIJA ĀRPUSSTUNDU LAIKĀ 
3.1. Ārpusstundu nodarbības (pulciņi, deju kolektīvi, kori u.c.) notiek saskaņā ar direktora 

apstiprinātu nodarbību sarakstu, ko sastāda direktora vietnieks izglītības jomā. Sarakstā 

tiek norādīts nodarbību norises laiks, vieta un pedagogs, kurš vada nodarbības. 

Nodarbību saraksts tiek izvietots pie Zilupes vidusskolas ziņojumu dēļa. Nodarbību vai 

pasākumu organizēšanu brīvajās dienās iepriekš jāsaskaņo ar Zilupes vidusskolas 

direktoru. 

3.2. Skolēni var tikt  iesaistīti Zilupes vidusskolas vides sakārtošanā, uzturēšanā un 

labiekārtošanā, kā arī praktiskā darba iemaņu apgūšanā ārpus Zilupes vidusskolas, ņemot 

vērā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas ieteikumus par izglītojamo iesaistīšanu 

izglītības iestāžu sakopšanā un izglītības iestāžu vides veidošanā, kā arī  bērnu tiesību 

aizsardzības principu ievērošanu minētajās darbībās 

3.3. Pasākumi skolā beidzas: 

3.3.1. 7. – 9.klasēm (līdz 16.g.v.) –  ne vēlāk kā plkst. 21.30; 

3.3.2. 10. – 12.klasēm –               ne vēlāk kā plkst. 23.30. 

3.4. Garderobes darba laiks darba dienās – plkst. 7.30 – 16.00.  

3.5. Atsevišķu pasākumu ( Ziemassvētki, izlaidums) beigu laiku ar rīkojumu nosaka Zilupes 

vidusskolas direktors pēc organizatoru ieteikuma. 

3.6. Zilupes vidusskolas pasākumos tiek nodrošinātas administrācijas un skolotāju dežūras . 

Pasākumos netiek ielaistas personas, kuras lietojušas alkoholiskos dzērienus, narkotiskās 

vielas, kā arī netiek pieļauta šo apreibinošo vielu ienešana un lietošana sarīkojuma laikā.  

3.7. Par klases pasākumu organizēšanu divas nedēļas pirms pasākuma rakstiski Zilupes 

vidusskolas  kancelejā tiek iesniegts iesniegums saskaņošanai ar direktoru. Par pieņemto 

lēmumu informāciju var saņemt Zilupes vidusskolas kancelejā pie lietvedības sekretāres 

pēc kārtējās administrācijas sanāksmes (pirmdienās) līdz dienas beigām. 

3.8. Pēc klases pasākuma atbildīgais par pasākumu un klases audzinātājs nodrošina telpas 

sakārtošanu (grīdas uzslaucīšanu, papīrgrozu iznešanu, solu virsmu noslaucīšanu, solu 

un krēslu sakārtošanu). 

3.9. Pēc pasākuma klases audzinātājs vai atbildīgais organizators nodrošina, lai tiktu 

izveidots un iesniegts informatīvs materiāls. 
 

 

1. DROŠĪBAS UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI 
1.1. Skolēns ir līdzatbildīgs par savu drošību mācību stundu, interešu izglītības nodarbību, 

fakultatīvo nodarbību laikā un skolas organizētu ārpusstundu pasākumu, t.sk. mācību 

ekskursiju u.tml. laikā. Patvaļīgas prombūtnes laikā par savu drošību pilnībā atbild 

skolēns pats. 

1.2. Skolēna pienākums ir ievērot un pildīt Zilupes vidusskolas izstrādātās drošības 

instrukcijas un kārtības noteikumus,: 

1.2.1. par drošību mācību telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt 

izglītojamo drošību un veselību ; 

1.2.2. par ugunsdrošību ; 

1.2.3. par elektrodrošību ; 

1.2.4. par pirmās palīdzības sniegšanu ; 

1.2.5. par drošību ekskursijās un pārgājienos un sporta sacensībās un nodarbībās; 

1.2.6. par ceļu satiksmes drošību ; 

1.2.7. par rīcību ārkārtas situācijās; 

1.3. Mācību laikā un ārpusklases pasākumos atrodoties citās iestādēs un institūcijās, skolēna 

pienākums ir ievērot un pildīt tur noteiktos iekšējās kārtības noteikumus un citus 

regulējumus. 



1.4. Situācijās, kurās skolēni izjūt draudus savai vai citu personu drošībai, veselībai un 

dzīvībai, nekavējoties jāvēršas pie klases audzinātāja, atbalsta personāla vai jebkura 

skolas darbinieka un nekavējoties jāziņo skolas vadībai. 

1.5.  Skolā ir aizliegts morāli un fiziski pazemot citas personas, organizēt un piedalīties 

kautiņos, bez atļaujas fotografēt, filmēt un šos materiālus izplatīt. 

1.6. Ja skolēns skolā apdraud savu vai citu personu, drošību vai dzīvību:  

4.6.1. skolotājs (ikviens, kurš to pamana) nekavējoties informē skolas direktoru par 

skolēna uzvedību;  

4.6.2. skolēnam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, tiek 

nodrošinātas mācības citā telpā izglītības psihologa, vai cita skolotāja klātbūtnē; mācības 

citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām;  

4.6..3. skolas direktors informē vecākus par skolēna uzvedību un nepieciešamo 

sadarbību ar izglītības iestādi, nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu 

turpmāko sadarbību ar skolēnu un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši 

skolēna vajadzībām un situācijai;  

4.6..4. skolas direktoram ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu 

uzlabojumus skolēna uzvedībā un mācībās;  

4.6..5. ja skolēna uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar skolu, bet 

situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, skolas direktors šo informāciju 

nosūta attiecīgajai pašvaldībai. 

1.7. Ja skolotājs vai kāds cits skolas darbinieks konstatē emocionālu vai fizisku vardarbību 

pret kādu skolēnu, viņam nekavējoties tā jānovērš un jāziņo klases audzinātājam, 

atbalsta personālam, administrācijai. Atkarībā no nodarījuma pakāpes, jāveic pārrunas ar 

skolēnu, kurš izturējies vardarbīgi, kā arī ar cietušo. Tiek ziņots vecākiem un kopīgi 

izlemts par soda mēru vainīgajam. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, 

administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, skolotājs nekavējoties ziņo par to 

tiesībsargājošām iestādēm.  

1.8. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota skolas jaunajā 

korpusa pirmajā stāvā un skolas vecajā korpusa otrajā stāvā informatīvajos stendos. Tā 

ietver Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas 

dienesta, neatliekamās medicīniskās palīdzības telefonu numurus. Skolas direktora, 

direktora vietnieku un vecākā  tehniskā apkopēja mājas un mobilo telefonu numuri 

atrodas  skolas kancelejā. 

1.9. Skolas telpās bez vajadzības ir aizliegts uzturēties nepiederošām personām. Par skolai 

nepiederošu tiek uzskatīta ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav Zilupes 

vidusskola un kuras radinieki nemācās vai nestrādā šajā skolā; 

4.8.1.dežūrējošais skolotājs pavada nepiederošo personu līdz telpai, kuru tas ir norādījis; 

4.8.2. par nepiederošās personas uzturēšanos skolā (kabinetā vai citā telpā, pasākumā) 

atbild persona, pie kuras šis cilvēks ir ieradies vai pasākuma organizators.  

1.10. Zilupes vidusskolas telpās un teritorijā kategoriski aizliegts smēķēt, ienest un 

lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un toksiskās vielas, tabakas izstrādājumus un 

citus apreibinošus līdzekļus, kā arī atrasties Zilupes vidusskolas telpās un teritorijā 

alkoholisko, toksisko vai narkotisko vai citu vielu izraisītā reibumā. 

1.11. Skolas teritorijā un telpās aizliegts ienest priekšmetus, kuri nav paredzēti mācību 

procesam un ar kuriem var apdraudēt savu vai citu skolēnu un skolas personāla drošību, 

veselību un dzīvību – gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus  u.tml.. 

1.12. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola 

lietošanu vai realizēšanu, skolas medmāsa vai dežūrējošais administrators attiecīgi ziņo 

direktoram, vecākiem, ātrajai medicīniskajai palīdzībai, tiesībsargājošām iestādēm. 

1.13.  Zilupes vidusskolas teritorijā ir aizliegts pikoties, mētāties ar sniegu, ledus 

gabaliem u.tml.. 

1.14. Zilupes vidusskolas evakuācijas plāni atrodas uz stendiem katrā stāvā. 



 

1.15. Ar evakuācijas plānu un informāciju par operatīvo dienestu izsaukšanu skolēnus 

iepazīstina klases audzinātājs katra mācību gada sākumā. 

 

4.16.Ārkārtas gadījumos (ugunsgrēks, sprādziena bīstamība, kā arī citos dzīvību un veselību 

apdraudošos gadījumos) skolā skan trauksmes signāls – trīs gari zvani. Šādos gadījumos 

izglītojamie atstāj skolas telpas skolotāja pavadībā saskaņā ar evakuācijas plānu. Evakuācijas 

plāni ir izvietoti katra stāva gaiteņos. Mācību evakuācijas laikā skolēns izpilda skolotāja 

norādījumus un kopā ar skolotāju atnāk atpakaļ uz mācību iestādes ēku. 

 

 

2. VECĀKU LĪDZATBILDĪBA 
Vecāki ir līdzatbildīgi par savu bērnu izglītošanas procesu: 

2.1. savu spēju un materiālo iespēju robežās nodrošina bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai 

un sadzīvei nepieciešamos apstākļus; 

2.2. sadarbojas ar skolu, ar pedagogiem un citām mācību procesā iesaistītām personām; 

2.3. ievēro bērnu, pedagogu un citu personu likumiskās tiesības un intereses; 

2.4. informē izglītības iestādes vadītāju par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja 

tiem var būt nozīme mācību procesā. 

 

3. SKOLĒNU TIESĪBAS 
Zilupes vidusskolas skolēniem ir tiesības: 

3.1.  iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pamatizglītību un vidējo izglītību atbilstoši 

skolas licencētajām izglītības programmām;  

3.2. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un 

uzskatus, paust attieksmi par skolas darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt 

priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai; 

3.3. izglītības procesā izmantot skolā esošo mācību materiālo bāzi un tehnisko 

aprīkojumu, skolas telpas, tai skaitā, bibliotēku un datorklases;  

3.4. iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, piedalīties 

fakultatīvajās un interešu izglītības programmu un citās ārpusstundu nodarbībās; 

3.5. uz līdzdalību vietējos un starptautiskos projektos un apmaiņas programmās; 

3.6. mācību procesā izmantot skolas telpas, laboratorijas, iekārtas, aparatūru, kultūras, 

sporta un medicīnas objektus un inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam 

nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus, kā arī 

saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus; 

3.7. būt drošam par dzīvībai un veselībai atbilstošiem apstākļiem un saņemt 

profilaktisko veselības aprūpi un pirmo medicīnisko palīdzību skolā un tās organizētajos 

pasākumos; 

3.8. piedalīties mācību procesa pilnveidē un skolas līdzpārvaldē; 

3.9. uz skolēna īpašumā, lietojamā vai valdījumā esošās personiskās mantas 

aizsardzību skolā; 

3.10. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos pasākumos; 

3.11. uz mācību priekšmetu skolotāju individuālajām konsultācijām, kas notiek pēc 

direktora apstiprināta konsultāciju grafika par konkrētiem neskaidriem mācību satura 

jautājumiem; 

3.12. saņemt pamatotu zināšanu un prasmju novērtējumu; 

3.13. mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, 

neaizskarot citu personu cieņu un godu; 

3.14. pārstāvēt Zilupes vidusskolu pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm; 

3.15. uz netraucētu mācību darbu stundās atbilstoši individuālajām spējām; 

3.16. saņemt atbalstu no skolas pedagogiem, administrācijas un atbalsta personāla; 



3.17. saņemt no skolotājiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar 

izglītošanos saistītiem jautājumiem; 

3.18. saņemt skolotāju konsultācijas mācību priekšmetos; 

3.19. saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu; 

3.20. pārstāvēt skolu olimpiādēs, konkursos un citos pasākumos; 

3.21. atbalstīt un aktīvi darboties ārpusstundu pasākumos un skolas sabiedriskajā 

darbībā; 

3.22. piedalīties skolas telpu noformēšanā, tīrības un kārtības uzturēšanā; 

3.23. no stundām brīvajā laikā piedalīties savas klases telpas uzkopšanā, skolas 

apkārtnes un novada sakopšanas talkās; 

3.24. piedalīties Skolēnu līdzpārvaldes darbā atbilstoši tās noteikumiem; 

3.25. saņemt ēdināšanas pakalpojumus skolā; 

3.26. uz pašcieņas un goda aizsardzību; 

3.27. zināt iespējamo pamudinājumu un apbalvojumu sistēmu; 

3.28. zināt atbildību par iekšējās kārtības noteikumu nepildīšanu; 

3.29. par apzinīgu, centīgu darbu un priekšzīmīgu uzvedību saņemt uzslavas un 

apbalvojumus. 

 

 

4. SKOLĒNU PIENĀKUMI 
 

4.1. atbildīgi apgūt izvēlēto izglītības programmu – regulāri apmeklēt visas mācību 

priekšmetu stundas, fakultatīva un  interešu izglītības nodarbības, sistemātiski mācīties; 

4.2. ievērot izglītības iestādes nolikumu, Iekšējās kārtības noteikumus un citus skolas 

iekšējos normatīvos dokumentus un to prasības, atbildēt par skolas iekšējo normatīvo 

dokumentu neievērošanu; 

4.3. uzņemties atbildību par savu mācību procesu, darba dienas plānojuma ievērošanu, sava 

darba rezultātiem un uzvedību; 

4.4. obligāti apmeklēt visas mācību stundas saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu 

vai izmaiņām stundu sarakstā:  

7.4.1. ierasties uz mācību stundām un citām nodarbībām savlaicīgi, bez kavēšanās, līdzi 

ņemot skolotāja noteiktos mācību līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas, pierakstu 

un mājas darbu burtnīcas, rakstāmlietas un citus piederumus); 

 7.4.2. par katru kavētu mācību stundu vai dienu informēt klases audzinātāju un trīs 

dienu laikā pēc atgriešanās skolā iesniegt mācību kavējumus attaisnojošu vecāku 

(aizbildņu) vai ārsta zīmi;  

7.4.3. neattaisnotu kavējumu gadījumā patstāvīgi apgūt mācību vielu; 

4.5. sekmēt Zilupes vidusskolas pozitīvā tēla veidošanu sabiedrībā, atbalstīt un 

pilnveidot tradīcijas; 

4.6. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts 

simboliem un latviešu valodu; 

4.7.  ar cieņu izturēties pret dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām un to 

pārstāvjiem; 

4.8.  cienīt sevi un citus, turēt doto vārdu, ar cieņu izturēties pret visiem skolas 

darbiniekiem; 

4.9.  neaizskart vārdiski un fiziski skolas biedrus, nelietot necenzētus un aizskarošus 

vārdus; 

4.10. ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses; 

4.11. nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību; 

4.12. neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību; 

4.13. būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās,  sveicināt vienam otru, skolotājus, 

skolas darbiniekus un katru skolā ienākušu personu; 



4.14. piedalīties skolas vides uzturēšanā, uzkopšanā un sakārtošanā; 

4.15. ikdienā skolā ierasties lietišķi brīvā stila apģērbā, Valsts un skolas svētku dienās 

ierasties svētku apģērbā; 

4.16. izglītības procesā sadarboties ar skolēniem, pedagogiem un citiem speciālistiem; 

4.17. ievērot personīgās higiēnas prasības  un darba higiēnu; 

4.18. informēt skolotāju, ja ir nepieciešamība iziet no stundas; 

4.19. starpbrīžos uzturēties ārpus kabineta, lai būtu iespējams izvēdināt telpu; siltā, 

sausā laikā uzturēties Zilupes vidusskolas pagalmā; 

4.20. saudzēt personīgās lietas un būt atbildīgam par to glabāšanu;  

7.20.1. neatstāt vērtīgas lietas ģērbtuvē un klasē bez uzraudzības; 

7.20.2. pirms sporta stundas vai citu fizisku aktivitāšu veikšanas nodarbībām vērtīgās 

lietas nodot skolotājam glabāšanai;  

7.20.3. pēc stundas vai nodarbības paņemt no skolotāja glabāšanā nodotās savas 

vērtīgās lietas. 

4.21. mācību stundu un nodarbību laikā izslēgt mobilo telefonu, nelietot CD/DVD u.c. 

atskaņotājus, portatīvos un plaukstdatorus, radio un fotoaparātus u.c. ierīces un aparātus 

bez skolotāja atļaujas; 

4.22. neņemt līdzi un neizmantot mācību stundās, pārbaudes darbos, pulciņu 

nodarbībās, ārpusstundu pasākumos nevajadzīgus piederumus un lietas, t.sk. audio un 

telekomunikāciju aparatūru. Skolotājs var aizturēt šos priekšmetus un aicināt tos saņemt 

skolēnu vecākus; 

4.23. mācību priekšmetu stundu, pulciņu nodarbību un citu pasākumu laikā aizliegts ēst, 

dzert, lietot kosmētikas līdzekļus un tml.; 

4.24. būt personīgi atbildīgiem par to, lai saglabātu uz mācību laiku lietošanā saņemtās 

mācību grāmatas, kā arī bibliotēkā un mācību kabinetos esošo daiļliteratūru, 

informācijas un metodiskos materiālus; 

4.25. saudzīgi attiekties pret mācību stundās praktisko darbu veikšanai saņemtajiem 

mācību tehniskajiem līdzekļiem; 

4.26. atlīdzināt sabojāto vai nozaudēto Zilupes vidusskolas vai citu institūciju, kurās 

notiek mācību stundas, interešu izglītības pulciņi, pasākumi u.tml., inventāra materiālo 

vērtību, salabot vai iegādāties sabojātās lietas vietā jaunu; 

4.27. savlaicīgi pieteikt klases audzinātājam (vismaz divas dienas iepriekš) mācību 

stundu kavējumu, ja tiek plānota piedalīšanās ārpusskolas pasākumos, sacensībās un 

semināros u.tml. vai kavējums ģimenes apstākļu dēļ; 

4.28. informēt mācību priekšmeta skolotāju un klases audzinātāju, ja nevar piedalīties 

kādā no mācību stundām, pēkšņu veselības problēmu gadījumā vērsties pie skolas 

medmāsas ; 

4.29. iesniegt attaisnojošu dokumentu par kavētajām stundām nākamajā skolas 

apmeklēšanas dienā: līdz trīs mācību dienām – vecāku, skolas medmāsas vai ģimenes 

ārsta zīmi, par četrām un vairāk mācību dienām – ārsta zīmi; 

4.30. pārtraucot mācības skolā vai beidzot to, pirms dokumentu saņemšanas iesniegt 

lietvedības sekretārei attiecīgi parakstītu aptaujas lapu par saistību izpildi ar skolu 

(bibliotēkā, interešu izglītībā); 

4.31. rūpēties par savu veselību un drošību:  

4.31.1. iespējas uzmanīgāk pārvietoties pa skolas telpām un teritoriju, lai 

neapdraudētu savu un citu personu veselību un dzīvību; 

4.31.2.  patvaļīgi neskriet skolas telpās, nedrūzmēties un negrūstīties gaiteņos un 

uz kāpnēm; 

7.31.3. neliekties pāri kāpņu margām, neslidināties pa tām, neizliekties pa logiem; 

7.31.4.nekāpt, nesēdēt un nenovietot personīgās mantas uz palodzēm, apkures 

radiatoriem un caurulēm; 

7.31.5.patvaļīgi neatstāt skolas telpas bez skolotāja ziņas; 



7.31.6.precīzi ievērot skolotāju noradījumus; 

7.31.7.savlaicīgi informēt skolotāju vai skolas medicīnas darbinieku( māsu) par 

veselības problēmām; 

7.31.8.precīzi ievērot ceļu satiksmes noteikumus, drošības noteikumus skolā un 

ārpusstundu pasākumos un ārkārtas situācijās rīkoties saskaņā ar tiem; 

7.31.9. never vaļā logus gaiteņos, kabinetos, to dara skolotāji, atbalsta personāla 

darbinieki; 

7.32. neienest skolā un nelietot atkarību veidojošas vielas, pirotehniku, azarta spēles, 

šķiltavas, sērkociņus, kā arī neveikt nelegālas tirdzniecības darbības; 

7.33. ievērot autortiesību un fizisko personu datu aizsardzību, mācību stundās, 

nodarbībās, pasākumos nefilmēt un neierakstīt notikumu norisi, ja tas nav paredzēts 

mācību procesa ietvaros un nav saskaņots; 

7.34. netraucēt mācību procesu ar ignorējošu attieksmi pret darbu, nekorektu un 

nepieklājīgu uzvedību, ievērot pārējo skolēnu tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi;  

7.35. mācīties sistemātiski, atbilstoši savām spējām un censties labāk;  

7.36. rūpīgi un regulāri izpildīt uzdotos mājas darbus, gatavoties mācību stundām, iegūt 

vērtējumu visos skolotāja noteiktajos pārbaudes darbos un ieskaitēs;  

7.37. savlaicīgi iegādāties mācību procesam nepieciešamos piederumus un katru dienu 

uz skolu ņemt līdzi tikai mācību procesam (skolotāja norādītās) nepieciešamās lietas;  

7.38. skolēniem (bez skolotāja norādījuma) neņemt uz skolu līdzi rotaļlietas, kolekcijas 

un citas ar mācību procesu nesaistītas vērtīgas lietas;  

7.39. pulciņu nodarbībās ierasties tām atbilstošā (skolotāja noteiktā) apģērbā un apavos; 

7.40. sporta stundās piedalīties sporta tērpā un sporta apavos, kas nav ielas apavi;  

7.41. veselības problēmu gadījumā piedalīties sporta stundās bez fiziskās slodzes (no 

sporta skolēnus atbrīvo ārsts, izsniedzot izziņu); 

7.42. Izglītojamā pienākums ir apmeklēt skolas ēdnīcu un kafejnīcu no mācībām brīvajā 

laikā – starpbrīžos, brīvajās stundās un pēc stundām. Ievēro kulturālas uzvedības 

normas, ar cieņu izturēties pret ēdnīcas un kafejnīcas darbiniekiem. 
 

 

5. SKOLĒNU STIMULĒJOŠIE PASĀKUMI  

Par sasniegumiem un aktivitāti mācību darbā skolēni var saņemt: 

5.1. pateicības semestra un balvas  mācību gada noslēgumā; 

5.2. skolēna fotogrāfija ar vārdu un uzvārdu tiek izvietota stendā „Mēs lepojamies”; 

5.3. daļēju vai pilnīgu ceļa un komandējuma apmaksu uz valsts un augstāka līmeņa mācību 

priekšmetu olimpiādēm un konkursiem; 

5.4. Zilupes vidusskolas apmaksātu vienas dienas ekskursiju olimpiāžu, zinātniski 

pētniecisko darbu konkursu uzvarētājiem, izcilākajiem skolēniem; 

5.5. daļēju vai pilnīgu ceļa izdevumu apmaksu  interešu izglītības pulciņu pasākumiem; 

5.6. pateicības skolēnu vecākiem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Uzvedības noteikumi skolā 

 Drošība Atbildība Cieņa 

Klasē  Uz galda turi tikai 

mācību stundai 

nepieciešamos mācību 

piederumus 
 Somu turi pie galda, lai 

eja būtu brīva 
 Klasē ienāc/izej  

mierīgi un klusi  

 Pacel roku, ja vēlies 

kaut ko teikt 
 Vienmēr paņem līdzi 

visu stundai nepieciešamo  
 Uz stundu ierodies 

savlaicīgi un izpildījis  

mājas darbus 
 

 Klausies, ko saka tavs 

klases biedrs un skolotājs 
  Seko līdzi stundai 
 Mobilo telefonu  un 

citas tehniskās ierīces 

stundas laikā turi izslēgtas 
 

Gaitenī  Uzmanīgi/ lēnām ver 

durvis 
 Pārvietojies lēnām un 

mierīgi 
 Esi savaldīgs 

 Uzturi kārtību 
 Izmet atkritumus 

atkritumu grozā 

 Runā mierīgi un 

pieklājīgi 
 Sasveicinies ar 

pieaugušajiem un  

skolēniem 
 

Garderobē  Virsdrēbes un āra 

apavus atstāj garderobē un 

dodies uz mācību stundu 

 Ņem un lieto tikai 

savas mantas 
 

 Esi pieklājīgs 
 

Skolotāju 

istabā/Direktora 

kabinetā 

 Telpā ienāc/izej  

mierīgi 
 

 Pārliecinies, ka 

direktors/ skolotājs var 

veltīt tev laiku 

 Ienākot, sasveicinies 
 Izsaki savu viedokli un 

runā mierīgi 

Ēdamzālē  Pirms ēšanas nomazgā 

rokas 
 Ēdamzālē ieej/ izej 

mierīgi 

 Pēc piecelšanās piebīdi 

krēslu pie galda 
 Apsēdies atbilstošajā 

vietā pie galda/ ieņem 

vietu rindas galā 
 Ēd klusu 
 Pēc ēšanas pasaki 

paldies  
Sporta zālē  Savas mantas noliec 

tām paredzētajā vietā 
 Kad saģērbies, dodies 

uz sporta zāli 
 Izmanto sporta 

inventāru tikai ar skolotāja 

atļauju 

 Piedalies stundā, arī 

tad, ja esi atbrīvots 
 Pēc nodarbības noliec 

vietā un sakārto inventāru 
 

 

 Sasveicinies, ienākot 

sporta zālē 
 Izturies pieklājīgi  
 

Skolas zālē  Zālē ienāc un izej klusi 

un mierīgi 
 Ierodies savlaicīgi uz 

pasākumu 
 Seko līdzi pasākuma 

norisei 
 Atstāj zāli tikai tad, kad 

beidzies pasākums  

 Esi pieklājīgs 
 Klausies pats un ļauj 

citiem klausīties 
 Mobilo telefonu  un 

citas tehniskās ierīces 

pasākuma laikā turi 

izslēgtas 
Tualetē  Pirms tualetes 

lietošanas pārliecinies, vai 

tualetē ir tualetes papīrs 
 Pēc tualetes lietošanas 

nomazgā rokas 
 

 Pēc tualetes lietošanas 

norauj ūdeni 
 Pēc tualetes lietošanas 

izlietoto papīru izmet 

norādītajā vietā 
 Lieto tikai tik tualetes 

papīra, cik tev ir 

nepieciešams 

 Uzturies tualetē tikai 

tad, ja tev ir vajadzība 

Pirms skolas/  Skolā ienākot, durvis  Ierodies skolā 10  Ienākot skolā, 



Pēc skolas atver un aizver lēnām. Ja 

kāds nāk aiz tevis, pieturi 

durvis 
 Ej pa trepēm lēnām 
 

minūtes pirms stundu 

sākuma 
sasveicinies 
 Ejot ārā no skolas, 

atsveicinies 

Skolas pagalmā  Uzturies tikai skolas 

teritorijā 
 Pasaki skolotājam, ja 

vēlies doties prom no 

skolas pagalma 

 Ja nepieciešama 

palīdzība, dodies pie 

skolotāja vai skolas 

darbinieka 
 

 Sasveicinies 
 Runā pieklājīgi 

 

 

10. Neattaisnoto kavējumu novēršanas kārtība  

 

 

 Rīcība neattaisnoti kavētu stundu gadījumā:  

 

Neattaisnoto stundu skaits  Tālākā rīcība 

1 stunda nedēļā saņem mutisku aizrādījumu 

5 stundas nedēļā klases audzinātājs informē skolēna vecākus 

telefoniski vai norāda informāciju elektroniskajā 

žurnālā  

15 stundas mēnesī skolēns ar vecākiem tiek izsaukts uz skolas vadības 

sēdi 

20 stundas mēnesī tiek izteikts mutisks vai rakstisks aizrādījums, ko 

pievieno skolēna personas lietai 

25 stundas mēnesī skola ziņo pašvaldības sociālajam dienestam un 

nepieciešamības gadījumā pašvaldības policijai vai 

Nepilngadīgo lietu inspektoram 

Atkārtoti kavē Pedagoģiskā padome lemj par 10.-12. klašu 

skolēna iespējām turpināt izglītību Zilupes  

vidusskolā 

 

 

 Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu  

 

11. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu skolēns raksta paskaidrojumu priekšmeta 

skolotājam, klases audzinātājam vai skolas direktoram. Paskaidrojumi tiek fiksēti un 

izvērtēts skolēna pārkāpuma raksturs, tam piemeklēti atbilstoši preventīvie pasākumi. 

Paskaidrojumi glabājas skolas skolēnu paskaidrojumu mapē.  

 
Līmenis Kas izskata Kārtība, kādā izskata 

skolēnu pienākumu 

nepildīšanu 

Lēmumu fiksēšana 

1 Mācību priekšmetu 

skolotājs 

Mutisks vai rakstisks 

aizrādījums. Skolēna 

rakstisks paskaidrojums. 

Individuālas pārrunas ar 

skolēnu un vecākiem. 

Mācību priekšmeta 

skolotāja rakstiska 

informācija 

elektroniskajā žurnālā  

2 Klases audzinātājs  

Ieraksts e-žurnālā . 

Individuālas pārrunas ar 

skolēnu, viņa vecākiem, 

mācību priekšmeta 

skolotājiem 

Rakstisks ziņojums 

vecākiem . Pārrunu 

protokols.  



3 Direktors un direktora 

vietnieki izglītības jomā 

 

Jautājumu izskata 

mazajā pedagoģiskās 

padomes sēdē. 

Jautājumu risina 

iesaistot sociālo 

darbinieku un 

psihologu.  

 

Mazās pedagoģiskās 

padomes sēdes 

protokols, kurā fiksēts 

skolas un ģimenes 

tālākās sadarbības plāns, 

skolēna pienākumi,  

veicamie pasākumi. 

4 Pedagoģiskās padomes 

sēde 

Izskata jautājumus par 

skolēna nesekmību 

un/vai uzvedības 

problēmām. 

 Rakstiski protokolēts 

pedagoģiskās padomes 

sēdes lēmums 

5 Pašvaldība Izskata jautājumu 

Pašvaldības policija, 

Bāriņtiesa, 

Nepilngadīgo lietu 

inspekcija, Sociālo lietu 

pārvalde, Domes 

nepilngadīgo lietu 

administratīvā komisija. 

Rakstiski protokolēts 

Domes nepilngadīgo 

lietu administratīvās 

komisijas lēmums 

 

 

12. Īpaši gadījumi:  

12.1. administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus skola neizmeklē, bet ziņo par tiem tiesību 

sargājošām iestādēm;  

12.2. par nopietniem vai atkārtotiem šo Noteikumu pārkāpumiem skolēnam var būt liegta iespēja 

piedalīties skolas un klases rīkotajos izklaides pasākumos un ekskursijās;  

12.3. Pedagoģiskā padome lemj par 10.-12. klašu skolēnu iespējām turpināt izglītību Zilupes 

vidusskolā:  

12.3.1. ja skolēns mēnesī neattaisnoti ir kavējis vairāk kā 25 mācību stundas un atkārtoti turpina 

kavēt stundas,  

12.3.2. mācību priekšmetos nav vērtējumu gadā vai tie ir nepietiekami,  

12.3.3. trīs reizes nav reaģējis uz atkārtotiem rakstiskiem aizrādījumiem par Skolas iekšējās 

kārtības noteikumu neievērošanu. 

 

Pamudinājumu un apbalvojumu kārtība 

 

13.Atbilstīgi skolēnu sasniegumiem var tikt izmantoti dažādi pamudinājuma un apbalvojuma 

veidi gan no klases audzinātāja, priekšmeta skolotāja, skolas vadības. Augstākais Skolas 

apbalvojums par labu mācību, sabiedrisko darbu, panākumiem mācību priekšmetu skolas un 

novada olimpiādēs, aktīvu un rezultatīvu sporta darbu ir Skolas Goda raksts, par ko lemj Skolas 

pedagoģiskā padome. 

 

 

Līmenis Kas izsaka Pamudinājumi un 

apgalvojumu veidi 

Tālākā iespējamā 

rīcība 

1 Priekšmeta skolotājs 

Klases audzinātājs 
 Uzslava  

 Mutiska pateicība  

 Ieraksti 

dienasgrāmatās 

 Pateicība vecākiem  

 Pateicības, atzinības 

mācību priekšmetā  

 Atzinības vēstule 

Rosina augstākiem 

apbalvojumiem 



    

2 Metodiskā komisija 

Direktora vietnieki 

Sportā – atzinības raksti 

u.c. apbalvojumi  

 Pateicības raksti 

vecākiem 

  Skolas olimpiāžu, 

konkursu uzvarētāju 

sveikšana  

Rosina augstākiem 

apbalvojumiem 

3 Direktors Atzinības par 

sasniegumiem mācību 

darbā, olimpiādēs, 

sportā, ārpusklases 

darbā novadā, 

starpnovadu un reģiona 

mērogā, valstī  

 Skolas iespēju 

izmantošana materiālo 

balvu piešķiršanā 

Rosina augstākiem 

pašvaldības 

apbalvojumiem 

4 Pedagoģiskās padomes 

sēde 
 Skolas Goda rakstu 

piešķiršana  

 Atzinības rakstu 

piešķiršana  

 Izlaidumā – labāko 

absolventu sveikšana  

Rosina augstākiem 

pašvaldības 

apbalvojumiem 

 

14.Ar šo noteikumu prasībām savu audzināmo klašu skolēnus iepazīstina klašu audzinātāji katru 

gadu septembrī. Skolēnu iepazīstināšanu ar šo noteikumu prasībām klases audzinātājs reģistrē 

klases instruktāžas žurnālā. Skolēnus, kuri tiek uzņemti skolā mācību gada laikā, klases 

audzinātājs ar šo noteikumu prasībām iepazīstina divu nedēļu laikā no rīkojuma par skolēna 

uzņemšanu izdošanas dienas. Katrs skolēns iepazīšanos ar šo noteikumu prasībām apliecina ar 

parakstu.  

15. Iesniedzot skolā iesniegumu par bērna uzņemšanu, vecāki vai bērnu likumiskie pārstāvji uz 

iesniegumā rakstveidā ar parakstu apliecina iepazīšanos ar šiem noteikumiem. Atkārtoti vecāki 

tiek iepazīstināti ar noteikumiem kārtējās klases vecāku sapulcēs. 

 16. Ja iekšējās kārtības noteikumos tiek veikti grozījumi, tad klases audzinātājs iepazīstina ar 

tiem divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas. 

 17. Par šo noteikumu 15.,16.,17.punkta izpildi pārraudzību un instruktāžu ierakstus kontrolē 

skolas direktora vietniece audzināšanas darbā.  

 

 Noslēguma jautājumi  

 

18. Grozījumus var ierosināt skolas direktors, Skolēnu līdzpārvalde, Pedagoģiskā padome, 

Skolas padome un Dibinātājs.  

19. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1. februārī.  

20. Atzīt par spēku zaudējušiem 2010.gada 26.maijā apstiprinātos „Zilupes vidusskolas iekšējās 

kārtības noteikumus izglītojamajiem”. 

 

SASKAŅOTS  

Skolotāju informatīvajā sanāksmē  26.01.2016.  

Protokols Nr.1 

 

 

 

Direktore                                                          A.Čekstere  



 


