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Olaines 1.vidusskolas
Skolas padomes reglaments
Izdots saskaņā ar Olaines 1. vidusskolas nolikuma 8.1. punktu
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Skolas padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas kā direktora padomdevējs
dažādos skolas darbības jautājumos, izņemot metodiska satura jautājumos.
1.2. Skolas padomei nav tiesību mainīt direktora lēmumus.
1.3. Skolas padomē darbojas:
1.3.1. vecāku grupa
– 10 vecāki,
1.3.2. skolēnu grupa
– 3 skolēni,
1.3.3. skolotāju grupa – 3 pedagoģiskie darbinieki,
1.3.4. Olaines novada domes pārstāvis,
1.3.5. skolas direktors,
1.3.6. direktora vietnieks Olaines sākumskolā.
2. Tiesības, pienākumi un atbildība.
2.1. Skolas padome darbojas saskaņā ar Skolas padomes reglamentu, ko, saskaņojot ar
skolas direktoru, izdod pati Skolas padome.
2.2. Skolas padome:
2.2.1. sniedz priekšlikumus skolas attīstībai;
2.2.2. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus
izglītības kvalitātes uzlabošanai skolā;
2.2.3. sniedz priekšlikumus jautājumos par skolēnu un skolas darbinieku tiesībām un
pienākumiem;
2.2.4. sniedz skolas direktoram priekšlikumus par skolas darba organizāciju, budžeta
sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
2.2.5. ir tiesīga lemt par to, kādus individuālos mācību piederumus nodrošina
izglītojamo vecāki;
2.2.6. lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un
informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību izglītojamā
tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas
vadlīnijām;
2.2.7. risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar skolas rīkotajiem
pasākumiem saistītus jautājumus;
2.2.8. veicina skolas sadarbību ar sabiedrību;
2.2.9. informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem skolas mājas lapā un
vecāku konferencē;
2.2.10. ir tiesīga veidot vecāku, skolēnu interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot
skolas skolēnus un viņu vecākus;
2.2.11. veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
2.3. Skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus par skolas kolektīva locekļu morālo un
materiālo stimulēšanu.

2.4.
2.5.

Skolas padome ir tiesīga saņemt skolas finansiālu atbalstu savas darbības
nodrošināšanai.
Skolas padomes locekļi ir atbildīgi par to, lai pieņemtie lēmumi veicinātu skolas
darbības uzlabošanos un savstarpējās sapratnes veidošanos.

3.

Ievēlēšanas kārtība un darbības noteikumi.
3.1. Vecāku un skolotāju darbības laiks Skolas padomē ir 3 gadi, bet skolēnu - 1 gads
(izņemot gadījumus, ja viņi tiek ievēlēti atkārtoti).
3.2. Vecāku pārstāvjus Skolas padomē ievēl skolas vecāku konferencē. Ievēlētajiem
vecākiem jāpārstāv visi izglītības posmi (sākumskola, pamatskola un vidusskola).
3.3. Vecākus (personas, kas realizē aizgādību) var ievēlēt Skolas padomē, ja viņu bērni
ievēlēšanas laikā mācās Olaines 1.vidusskolā.
3.4. Skolotāju nevar ievēlēt par vecāku pārstāvi, ja viņa bērns ievēlēšanas laikā mācās
Olaines 1.vidusskolā.
3.5. Skolēnu pārstāvjus izvirza Skolēnu parlaments saskaņā ar savu reglamentu.
3.6. Skolotājus ievēl pedagoģiskais kolektīvs, piedaloties ne mazāk kā 2/3 visu
pedagoģisko darbinieku.
3.7. Ievēlētajam skolotāju pārstāvim jābūt kompetentam un ieinteresētam Olaines
1.vidusskolas darbības jautājumos.
3.8. Skolas padomes priekšsēdētāju un sekretāru (kurš ir arī priekšsēdētāja vietnieks)
ievēl no vecāku pārstāvjiem pirmajā Skolas padomes sanāksmē ar balsu vairākumu.
3.9. Skolas padomes priekšsēdētājs organizē un vada Skolas padomes darbu.
3.10. Skolas padomes pārstāvis, kurš zaudē attiecīgo statusu, pārtrauc darbību Skolas
padomē. Viņa vietā darbu uzsāk cits Skolas padomes locekļa kandidāts no attiecīgā
izglītības posma ar lielāko balsu skaitu iepriekšējās vēlēšanās.
3.11. Ja, sasniedzot Skolas padomes darbības laika beigu termiņu, valstī noteikto
ierobežojumu dēļ skolas vecāku konferenci nav iespējams organizēt epidemioloģiski
drošā vidē un tādējādi nav iespējams ievēlēt jaunu Skolas padomi, ievēlētā Skolas
padome darbojas līdz nākamajai skolas vecāku konferencei.

4.

Sēdes un to lēmumi.
4.1. Skolas padomes sēdes notiek ne retāk kā 4 reizes gadā, tās tiek protokolētas.
4.2. Skolas padomes loceklis ir tiesīgs prasīt apspriest jebkuru jautājumu, ja to atbalsta
2/3 klātesošo.
4.3. Skolas padomes sēde ir balsstiesīga, ja tajā piedalās vismaz 10 locekļi.
4.4. Skolas padomes lēmums stājas spēkā, ja par to ir nobalsojuši ne mazāk kā 2/3
klātesošo.
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