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KĀRTĪBA, KĀDĀ LUBĀNAS VIDUSSKOLA INFORMĒ IZGLĪTOJAMO VECĀKUS,
PAŠVALDĪBAS UN VALSTS IESTĀDES, JA IZGLĪTOJAMAIS BEZ ATTAISNOJOŠA
IEMESLA NEAPMEKLĒ IZGLĪTĪBAS IESTĀDI
Izstrādāta saskaņa ar
2011.gada 1.februāra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības
iestādes informē izglītojamo vecākus, pašvaldības
vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla
neapmeklē izglītības iestādi”
I. Vispārīgi noteikumi
1. Kārtība, kādā Lubānas vidusskola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības un valsts
iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (turpmākkārtība) nosaka, kā Lubānas vidusskola ( turpmāk- Izglītības iestāde) informē izglītojamo
vecākus un citu bērna likumisko pārstāvi ( turpmāk- vecāki), Lubānas novada izglītības
darba speciālistu (turpmāk- speciālistu) un Valsts iestādes, ja izglītojamais bez
attaisnojoša iemesla neapmeklē Izglītības iestādi.
2. Kārtība nosaka Izglītības iestādes mācību priekšmeti pedagogu (turpmāk- pedagogu) un
klašu audzinātāju atbildību par šīs kārtības ievērošanu.
3. Ja izglītojamais atrodas ārpusģimenes aprūpē, Izglītības iestāde informē aizbildni, nevis
vecākus.
II. Izglītojamo kavējumu reģistrācija un kontrole Izglītības iestādē
4. Ja izglītojamais nav ieradies Izglītības iestādē vai nav ieradies uz kādu mācību stundu un
Izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu, Izglītības iestāde
nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu
izglītojamā neierašanās iemeslu.

5. Izglītības iestādes pedagogi izglītojamo ierašanos vai neierašanos ( turpmāk- kavējumus)
izglītības iestādē reģistrē skolvadības elektroniskajā sistēmā e-klase (turpmāk- e-klase)
mācību priekšmetu žurnālā.
6. Pedagogi izglītojamo kavējumus Izglītības iestādē reģistrē katru dienu, veicot ierakstus
par izglītojamo kavējumiem katras mācību stundas laikā.
7. Pedagogi informē klašu audzinātājus, ja izglītojamais sistemātiski kavē mācību stundas.
8. Vienu reizi nedēļā klašu audzinātāji kontrolē ierakstus e-klases cilnē „kavējumi”.
9. Izglītojamo attaisnojošos dokumentus (ārstu zīmes, vecāku ierakstus dienasgrāmatā u.c.
dokumentus) klašu audzinātāji reģistrē e-klases cilnē „zīmju reģistrs” vienas darba dienas
laikā pēc kavējuma zīmes saņemšanas.
10. Ja izglītojamais vairāk nekā 7 mācību stundas viena mēneša laika posmā nav apmeklējis
Izglītības iestādi un klases audzinātājam nav informācijas par neierašanās iemeslu vai
iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, klases audzinātājs par to nekavējoties rakstiski
informē Izglītības iestādes administrāciju.
11. Izglītības iestādes administrācija uz sarunu aicina izglītojamo kopā ar klases audzinātāju.
12. Ja izglītojamais vairāk nekā 14 mācību stundas viena mēneša laika posmā nav apmeklējis
Izglītības iestādi un klases audzinātājam nav informācijas par neierašanās iemeslu vai
iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, klases audzinātājs par to nekavējoties rakstiski
informē Izglītības iestādes administrāciju.
13. Izglītības iestādes administrācija uz sarunu aicina izglītojamo kopā ar vecākiem un klases
audzinātāju.
III. Informācijas par izglītojamo kavējumiem apmaiņa starp Izglītības iestādi, vecākiem
un pašvaldību
14. Ja izglītojamais neapmeklē Izglītības iestādi, vecāki vienas darba dienas laikā par
kavējumu iemeslu informē klases audzinātāju.
15. Klašu audzinātāji ne vēlāk kā mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu
izglītojamā neierašanās iemeslu, ja izglītojamies nav Ieradies izglītības iestādē un
izglītojamo vecāki nav informējuši Izglītības iestādi par kavējuma iemesliem.
16. Ja izglītojamais vairāk kā trīs mācību dienas vai vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī
nav apmeklējis Izglītības iestādi un Izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās
iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, Izglītības iestāde par to nelavējoties
informē speciālistu.
17. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā Izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša
iemesla neapmeklē Izglītības iestādi, Izglītības iestāde par to informē Lubānas novada

Pašvaldības kompetentās iestādes. Ja Pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto
tiesību pārkāpumu nav izdevies novērst, Izglītības iestāde par minēto pārkāpumu informē
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.
- Kārtība apspriesta un pieņemta izglītojošā sanāksmē 16.09.1024.
- Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 8.februāra “Kārtību, kādā Lubānas vidusskola informē
izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla
neapmeklē izglītības iestādi”.
- Kārtība stājas spēkā ar 2014.gada 22.septembri.

