4.4. izglītojamo pienākumus un uzvedības noteikumus Skolās, to teritorijā un
Skolu organizētajos pasākumos;
4.4.1. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu
izvietojumu Skolās;
4.4.2. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes
baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču, munīciju vai speciālu līdzekļu
iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas, realizēšanas un demonstrēšanas aizliegumu Skolās
un to teritorijā;
4.4.3. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus
savai vai citu personu drošībai;
4.4.4. administrācijas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai
emocionāla vardarbība pret izglītojamo;
4.5. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;
4.6. apbalvojumu un pamudinājumu sistēmu.
5. Vecāki iepazīstas ar Noteikumiem parakstot līgumu par izglītojamā apmācību
un atkārtoti tiek iepazīstināti katra mācību gada septembrī vecāku sapulcēs. Klašu
audzinātāji iepazīstina izglītojamos ar Noteikumiem klases stundās katra mācību gada
sākumā - septembrī, izglītojamie iepazīšanos apstiprina ar ierakstu „iepazinos”,
norādot datumu un parakstu. Izglītojamos, kuri iestājas Skolās mācību gada laikā
iepazīstina ar Noteikumiem iestāšanās brīdī.
6. Noteikumi izvietoti katram izglītojamajam un viņa vecākiem, Skolu
apmeklētājiem pieejamā vietā – informācijas stendā pie ieejas Skolās un pie mācību
stundu saraksta. Noteikumi ir publicēti Skolu mājas lapā.
7. Darbinieki ar Noteikumiem tiek iepazīstināti vienlaikus ar darba tiesisko
attiecību uzsākšanu Skolās.

II. Izglītības procesa organizēšana
8. Izglītojamie, vecāki un Skolu darbinieki katru mācību gadu septembrī
iepazīstas ar Skolu galvenajām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, savas
kompetences ietvaros atbild par to īstenošanu un Skolu turpmākās attīstības
veicināšanu.
9. Izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu no Skolas nosaka attiecīgie
Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās
izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi.
10. Mācību gada sākumu, semestrus, brīvlaikus un mācību gada beigas nosaka
attiecīgie Ministru kabineta noteikumi par mācību gada un mācību semestru sākuma un
beigu laiku.
11. Mācības Skolās notiek 5 dienas nedēļā (izņemot sestdienas un svētdienas).
Interešu izglītības nodarbības un ārpusstundu pasākumi var notikt arī brīvdienās.
12. Mācību process Skolās sākas plkst. 8.10. Pirmā mācību stunda sākas 9.00.
Izglītojamie Skolās ierodas tā, lai līdz mācību stundu sākumam pienācīgi sagatavotos
stundai. Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu, 2 min. pirms stundas sākuma
atskan pirmais zvans, pēc kura izglītojamajiem jābūt klasē.
13. Mācību stundas ilgums – 40 min. Stundas notiek pēc mācību stundu saraksta,
kuru apstiprina Skolu direktors, tajā norādīts mācību priekšmets, stundas norises laiks
un vieta.

14. Skolās noteikts šāds mācību stundu sākuma un beigu laiks un starpbrīžu ilgums:
0.mācību stunda 8.10 – 8.50
1.mācību stunda 9.00 - 9.40
2.mācību stunda 9.55 - 10.35
3.macību stunda 10.45 – 11.25
4.mācību stunda 11.35 – 12.15
5.mācību stunda 12.45 – 13.25
6.mācību stunda 13.55 – 14.35
7.mācību stunda 14.45 – 15.25
8.mācību stunda 15.35 – 16.15
9.mācību stunda 16.25 – 17.05
10.mācību stunda 17.15 – 17.55
15. Informācija par mācību stundu saraksta izmaiņām tiek izvietota informācijas
stendos un elektroniskajā žurnālā līdz plkst.15.00.
16. Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas visos mācību priekšmetos.
Konsultāciju sarakstu apstiprina direktors, tas atrodas informācijas stendā.
17. Interešu izglītības, fakultatīvo un pagarināto grupu nodarbības notiek pēc
direktora apstiprināta nodarbību saraksta.
18. Skolās ārpusstundu pasākumi beidzas:
1. – 4.klasēs ne vēlāk kā 19.00
5. – 8.klasēs ne vēlāk kā 21.00
9. – 12.klasēs ne vēlāk kā 22.00
19. Klases pasākumu laiks un saturs tiek saskaņots ar direktora vietnieku
audzināšanas darbā. Klases pasākumu laikā par kārtību telpās atbild izglītojamie un
klases audzinātājs. Pēc pasākuma klases telpa tiek sakārtota.
20. Skolu telpās tiek organizētas pedagogu dežūras saskaņā ar grafiku, kuru
apstiprina Skolu direktors. Dežūru grafiks tiek izvietots informācijas stendā.
21. Izglītojamie virsdrēbes atstāj garderobē, 1.-6.klašu izglītojamajiem ir
nepieciešami maiņas apavi. Izglītojamie Skolās ievēro kārtību un tīrību. Saņemt
virsdrēbes mācību stundas laikā ir iespējams tikai ar klases audzinātāja, vadības vai
medicīniskā darbinieka atļauju.
Izņēmuma gadījumā, tai skaitā slimības dēļ,
izglītojamie drīkst atstāt Skolas pirms noteiktā mācību stundu beigu laika ar
medicīniskā darbinieka, klases audzinātāja vai vadības pārstāvja atļauju, informējot par
to izglītojamo vecākus (likumiskos pārstāvjus).
22. Izglītojamajiem ir pieejama Skolu ēdnīca un kafejnīca. Izglītojamo ēdināšana
tiek organizēta starpbrīžos:
- brokastis 1.-12.kl. no plkst. 9.40-9.55;
- pusdienas 1.-4.kl. no plkst. 12.15-12.45;
- pusdienas 5.-12.kl. no plkst. 13.25-13.55;
- launags 1.-6.kl. no plkst. 15.25-15.35.

Ēdnīcā izglītojamie ierodas noteiktajā laikā kopā ar iepriekšējās mācību stundas
pedagogu vai klases audzinātāju.
23. Ēdnīcā jāievēro kārtība, galda kultūra un higiēna, kā arī rūpīgi jāizmanto
ēdnīcas inventārs. Skolu ēdnīcā 1.-12.klašu izglītojamie veic pašapkalpošanos, aiznesot
izlietotos traukus.
24. Skolas strādā līdz plkst. 19.00, tās slēdz plkst. 20.00.
III. Skolu disciplinārā sistēma
25. Disciplīna Skolās ir patstāvīgas, radošas un atbildīgas personības, kuras
tiesības ir nostiprinātas Cilvēktiesību deklarācijā, Bērnu tiesību Konvencijā, Satversmē
un LR Bērnu tiesību aizsardzības likumā, attīstības priekšnoteikums.
Disciplīna ir līdzeklis personības sirdsapziņas un pašcieņas attīstības, sociālā
taisnīguma izpratnes, konstruktīvas saziņas pieredzes ieguves un sevis izpratnes
sekmēšanai. Disciplīna ir virzīta uz to, lai personība attīstītos drošā un taisnīgā vidē un
justu rūpes par sevi no apkārtējo puses.
26. Disciplīnas saturs un jēga Skolās ir šāds:
26.1. Drošība
Jebkuram kolektīva dalībniekam ir tiesības attīstīties apstākļos, kas ļauj viņam
kļūt par sevi pašu bez fizisku un emocionālu draudu klātbūtnes no apkārtējiem. Rūpēm
par ikviena drošību, par viņa tiesību īstenošanu ir prioritāra nozīme salīdzinājumā ar
personīgajām vēlmēm un vajadzībām.
Drošība paredz konfidencialitāti, tikumisko atbildību par personiska satura
informācijas izpaušanu, tās izmantošanu ar mērķi kaitēt personai. Fiziskā spēka
lietošana var tikt attaisnota tikai gadījumos, ja ir nepieciešams novērst izglītojamā
dzīvības vai veselības apdraudējumus un tas nevar tikt izmantots kā soda līdzeklis.
26.2. Godīgums – uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa, taisnīgums –
godprātīga lemšana, cilvēktiesību un citu saprātīgu interešu un morāles normu
ievērošana un solidaritāte – savstarpējs atbalsts un rīcības saskaņotība, rūpes par savu,
citu un kopīgu labumu, demokrātisks dialogs ar citiem.
Savstarpējās attiecības Skolu kolektīvā veidojas:
- uz godīguma pamata;
- uz visu kolektīva dalībnieku vienlīdzīgu attiecību pamata, ievērojot vienus un
tos pašus noteikumus;
- partnerattiecībās;
- risinot konfliktus mierīgi un godīgi;
- rīcībā pārkāpumu novēršanai un taisnīguma atjaunošanai.
26.3. Atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties,
respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.
Katra Skolu izglītojamā pienākums ir atbildēt par sevi, savu rīcību, mācību
rezultātiem, par savām attiecībām ar citiem izglītojamajiem, par Skolu autoritātes un
prestiža atbalstīšanu savos darbos un rīcībā. Atbildība ir katras personas dalība Skolu
dzīvē.
26.4. Rūpes, atklātība un tolerance – iecietība, vēlme izprast atšķirīgo.
Attiecības kolektīvā tiek veidotas pēc labvēlīgas, draudzīgas sadarbības
principa, nestrīdoties un nekonkurējot. Tas nodrošina kolektīva dalībnieku vienādas
iespējas un tiesības.

Skolās tiek veicināta palīdzības sniegšana un sapratne vienam pret otru, godīga
attieksme un atbalsts katram kolektīva dalībniekam. Saziņa Skolās notiek taktiski,
korekti, pieklājīgi.
27. Kolektīva dalībnieku rīcība, ja ir pārkāpti uzvedības noteikumi Skolās, tiek
izskatīta kā Skolu darba režīmu ignorējoša, tās atkārtošanās, apzināta atkārtošanās var
būt iemesls līguma par apmācību pārtraukšanai.
IV. Izglītojamo tiesības
28. Izglītojamo tiesības:
Skolu izglītojamajiem ir tiesības:
28.1. iegūt izglītību;
28.2. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;
28.3. apmeklēt pedagogu konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa
konsultācijas;
28.4. saņemt motivētu vērtēšanu;
28.5. saņemt informāciju izglītības jautājumos;
28.6. brīvi izpaust savas domas, uzskatus, nenodarot ļaunu citu cilvēku godam un
pašcieņai;
28.7. piedalīties Skolu sabiedriskajā dzīvē, pašpārvaldes institūciju veidošanā un
to darbā, vērsties ar dažādiem jautājumiem Izglītojamo padomē un Skolu padomē;
28.8. saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo medicīnisko palīdzību
Skolās un to organizētajos pasākumos;
28.9. piedalīties Bērnu tiesību aizsardzības pasākumos;
28.10. izmantot Skolu klašu telpas, bibliotēku, zāli, sporta un medicīnas objektus
un inventāru, kabinetus, tehniskos un elektriskos resursus mācību mērķiem, izmantot
dažādus mācību līdzekļus;
28.11. saņemt atbalsta personāla palīdzību;
28.12. saņemt atlaides par apmācību saskaņā ar noslēgto līgumu par apmācību.
Par īpašiem panākumiem mācībās, pēc pedagoģiskās padomes priekšlikuma un Skolu
direktora rīkojuma, pēc saskaņošanas ar dibinātājiem, izglītojamie ir tiesīgi saņemt
papildus atlaides un līdzekļus apmācībai, veicot izmaiņas līguma par apmācību
noteikumos;
28.13. pilnveidot sevi dažādās interešu izglītības nodarbībās un pasākumos;
28.14. saņemt pilnvērtīgu sabalansētu ēdināšanu Skolu ēdnīcā un kafejnīcā;
28.15. uz drošu vidi, atrodoties Skolās;
28.16. uz personīgā īpašuma, kas ir nepieciešams mācību procesam, aizsardzību;
28.17. uz tīru Skolu vidi, Skolās būt aizsargātam no smēķēšanas, alkoholisko
dzērienu un narkotisko vielu ietekmes, personisko drošību, cieņu un draudzīgu
atmosfēru Skolās.
V. Izglītojamo pienākumi un uzvedības noteikumi Skolās,
to teritorijā un Skolu organizētajos pasākumos
29. Skolu izglītojamo pienākumi ir:
29.1. ievērot Skolu nolikumus un šos Noteikumus, cienīt, atbalstīt un pilnveidot
Skolu tradīcijas; rūpēties par Skolu tēlu; nediskreditēt ar savu rīcību Skolas;

29.2. apzinīgi mācīties, pašam būt atbildīgam par mācību rezultātiem un uzvedību
Skolās;
29.3. 10.-12.klašu izglītojamajiem izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu kādā no
izvēlētajiem mācību priekšmetiem;
29.4. izglītojamajie nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un
pieaugušo tiesības un likumīgās intereses;
29.5. aizstāvēt Skolu godu sporta sacensībās, mācību priekšmetu olimpiādēs,
skatēs, konkursos un citos pasākumos;
29.6. izturēties ar cieņu pret personām neatkarīgi no to tautības, ticības, rasu un
dzimuma atšķirībām, statusa, ievērojot sabiedrībā pieņemtās ētiskās un morālās
normas;
29.7. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Konstitūciju, vēsturi, valsts
simboliku, sabiedrību, ģimeni, Skolām, savu pilsētu, latviešu valodu un Latvijas
kultūras mantojumu, tradīcijām un to saglabāšanu;
29.8. ar cieņu izturēties pret citiem izglītojamajiem, pedagogiem, Skolu
darbiniekiem, citiem cilvēkiem;
29.9. būt gatavam mācību darbam: rakstu piederumi, mācību grāmatas un mācību
līdzekļi, kuri ir nepieciešami mācību stundās, izpildīti mājas darbu uzdevumi;
29.10. 1.-6.klašu izglītojamajie mācību gada laikā izmanto dienasgrāmatām
papīra formā, kuras pēc pedagoga prasības uzrāda, 7.-9.klašu un ģimnāzijas
izglītojamie mācību procesā izmanto elektronisko dienasgrāmatu;
29.11. savlaicīgi kārtot ieskaites un eksāmenus, zinātniski pētnieciskos darbus,
kuri noteikti mācību plānā;
29.12. laicīgi ierasties mācību stundā. Aizkavēšanās tiek uzskatīta kā Skolu
darba režīma pārkāpšana. Sistēmātiska mācību stundu kavēšana un neapmeklēšana bez
attaisnojoša iemesla var būt iemesls līguma par apmācību laušanai. Mācību stundu
neapmeklēšana var notikt tikai ar medicīniskā darbinieka, klases audzinātāja, Skolu
vadības atļauju. Izglītojamie, kuri ir atbrīvoti no sporta nodarbībām, pavada stundu ar
klasi. Mācību stundas neapmeklēšana ir apstiprināta medicīniskā izziņā vai vecāku
rakstiskā iesniegumā.
29.13. saudzēt un sargāt savas personīgās mantas, citu izglītojamo īpašumu,
Skolu īpašumu, būt materiāli atbildīgam par Skolu īpašuma izmantošanu: bibliotēkas
grāmatas, Skolu mēbeles, inventārs, klašu telpu aprīkojums. Atlīdzināt materiālos
zaudējumus, ja tie radušies izglītojamo vainas dēļ;
29.14. saskaņot savu uzvedību ar sabiedrībā vispārpieņemtajām normām,
etiķetes prasībām, Skolu disciplīnu. Skolās ir aizliegta neformālo organizāciju, sektu,
biedrību u.c. organizāciju, kas neatbilst vispārpieņēmtajām uzvedības normām,
propaganda un ideju kultivēšana;
29.15. rūpēties par savu veselību un ievērot veselīgu dzīves veidu. Saudzīgi
izturēties pret apkārtējo vidi,
aizsargāt dabu, iesaistīties Skolu sakopšanas,
labiekārtošanas un pašapkalpošanās darbos (savas klases telpas sakārtošanā, talkās)
mācību gada laikā, ievērojot Bērnu tiesību aizsardzības principus.
29.16. sekot sava apģērba tīrībai un kārtībai, izskatam, saskaņā ar Skolu
simbolikas Reglamentu svinīgajos pasākumos un svētkos ierasties Skolu formā.
Izglītojamajiem nedrīkst ierasties Skolās netīrās drēbēs, apģērbā ar uzkrītošiem,
cilvēka cieņu aizskarošiem uzrakstiem un zīmējumiem.
29.17. mācību dienas laikā ievērot ugunsdrošības, elektrodrošības, ceļu
satiksmes noteikumus un citus drošības noteikumus visās Skolu telpās, sporta

nodarbībās un sacensībās, ekskursijās un citos Skolu organizētajos pasākumos,
iepazīties ar instruktāžām un piedalīties drošības tehnikas mācībās;
29.18. par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties informēt Skolu
darbiniekus un izpildīt viņu norādījumus; precīzi izpildīt noteiktās prasības ārkārtas
situācijās;
29.19. nekavējoties informēt Skolu darbiniekus par konstatētajiem Skolu
Noteikumu pārkāpumiem, īpaši par vardarbību pret izglītojamo, narkotisko un
psihotropu vielu lietošanu un izplatīšanu, kā arī Skolu materiālo vērtību bojāšanas
gadījumiem;
29.20. neiesaistīties apšaubāmās un nepazīstamu cilvēku kompānijās, rīcībā un
sarunās;
29.21. emocionālas un fiziskas vardarbības vai citu draudu savai vai citu
personu drošībai gadījumos nepiekrist draudu izraisītajai rīcībai, nekavējoties saukt
palīgā pieaugušos, laicīgi lūgt palīdzību vecākiem, klases audzinātājiem, Skolu
psihologam un citiem Skolu darbiniekiem. Vardarbības novēršanu Skolās detalizētāk
nosaka „Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai
emocionāla vardarbība pret izglītojamo”, kas ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa
un ar tiem iepazīstina atbilstoši šo Noteikumu 5.punktā noteiktajai kārtībai.
29.22. mācību dienas laikā atrasties Skolu telpās. Labos laika apstākļos garo
starpbrīžu laikā (pēc 4. un 5.stundas) izglītojamajiem ir atļauts atrasties Skolu teritorijā
tikai pedagoga pavadībā. 1.-6.klašu izglītojamajiem pastaigu laikā Skolu teritorijā
atļauts atrasties tikai pedagoga pavadībā. 1.-6.klašu izglītojamie pamet Skolu teritoriju
vecāku vai pilnvaroto personu pavadībā, vai patstāvīgi, pamatojoties uz rakstisku
vecāku iesniegumu.
29.23. izpildīt Skolu darbinieku prasības, norādījumus un instrukcijas;
29.24. informēt Skolu darbiniekus par aizliegtu vielu, priekšmetu ienešanu
Skolās vai to lietošanu, glabāšanu, pirkšanu un pārdošanu, nodošanu citai personai, kā
arī nepiederošu personu atrašanos Skolās vai to teritorijā.
29.25. Skolu izglītojamajiem kategoriski aizliegts:
- neattaisnoti kavēt vai nepamatoti neapmeklēt mācību stundas;
- atstāt Skolu ēku un teritoriju mācību procesa laikā bez Skolu personāla atļaujas;
- lietot mobilos tālruņus un citus elektroniskos saziņas līdzekļus, ja to neparedz
mācību uzdevums, (tiem jābūt izslēgtiem un jāatrodas somā) mācību stundu un
pasākumu laikā. Starpbrīžos ierīces atļauts lietot pieklusinātā režīmā. Šī nosacījuma
neievērošanas gadījumā Skolu darbiniekkiem ir tiesības atsavināt ierīci, novietot to uz
pedagoga galda vai citā pārredzamā vietā un atdot to izglītojamajam stundas vai
pasākuma beigās.
- apdraudēt savu drošību un veselību, ienest, lietot, glabāt un realizēt Skolās
dzīvību un veselību apdraudošus priekšmetus un vielas (gāzes baloniņus, gāzes
pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus, alkoholiskos dzērienus, narkotiskās,
toksiskās un psihotropās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku);
- lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli
un psiholoģiski ietekmēt, pazemot izglītojamos un Skolu darbiniekus), huligāniski
uzvesties;
- atrasties Skolās alkohola reibuma stāvoklī vai narkotisko vielu iespaidā, smēķēt
Skolu telpās un teritorijā, spēlēt azarta spēles;
- mācību stundas laikā ēst, dzert, košļāt košļājamo gumiju un nodarboties ar
mācību procesu nesaistītām lietām;

- atņemt, aizņemties vai bojāt svešu mantu;
- pārvietojoties pa Skolām drūzmēties, skriet, grūstīties, īpaši pie logiem un
kāpnēm, klaigāt un citādi radīt traucējošus trokšņus, kā arī bez vajadzības uzturēties
tualešu telpās;
- satikties ar nepiederošām personām, saņemt no tām vai nodot dažādus produktus,
vielas;
- bez Skolu darbinieku atļaujas izvietot Skolu telpās plakātus, attēlus un
fotogrāfijas;
- bez Skolu darbinieku atļaujas mācību stundās, citās nodarbībās, sanāksmēs,
starpbrīžos un Skolu pasākumos filmēt un ierakstīt notikumu norisi.
30. Izglītojamie tiek iepazīstināti:
- ar Skolu evakuācijas plānu (atrodas katrā stāvā, visiem pieejamā vietā),
operatīvo dienestu izsaukšanas iespējām (visi tālruņu numuri atrodas informācijas
stendā pie Skolu ieejas) un rīcību ekstremālās situācijās, kā arī drošības instrukcijām:
par ugunsdrošību, par elektrodrošību, par pirmās palīdzības sniegšanu katru mācību
gadu – septembrī;
- ar instrukciju par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas,
kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību – ne retāk kā divas reizes mācību
gadā un pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību
un veselību;
- ar instrukciju par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās - pirms katras
ekskursijas, pārgājiena un pastaigas;
- ar instrukciju par drošību Skolu organizētajos pasākumos un drošību sporta
sacensībās un nodarbībās - pirms katra pasākuma un sporta sacensībām. Izglītojamo
iepazīstināšanu ar šiem dokumentiem reģistrē e-žurnāla izdrukātajā pielikumā.
Izglītojamie ieraksta „iepazinos”, norāda datumu un parakstās.
31. Ārkārtas situācijās, atskanot trauksmes signālam (sirēnas signāls), tiek veikta
izglītojamo un Skolu darbinieku evakuācija saskaņā ar noteikumiem par rīcību
ekstremālās situācijās. Izglītojamie izpilda Skolu darbinieku norādījumus vai rīkojas
atbilstoši Skolu evakuācijas plānam un kārtībai. Par Skolu darbinieku maldināšanu par
ekstremālām situācijām izglītojamais atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
VI. Atbildība par Noteikumu neievērošanu
32. Par Noteikumu neievērošanu izglītojamajiem var tikt piemēroti disciplinārsodi:
32.1. mutiska piezīme;
32.2. rakstiska piezīme dienasgrāmatā vai e-žurnalā;
32.3. aizrādījums;
32.4. brīdinājums;
32.5. rājiens;
32.6. rakstisks ziņojums vecākiem;
32.7. vecāku uzaicinājums uz Skolām;
32.8. atskaitīšana no vispārējās vidējās izglītības programmas, izslēgšana no
ģimnāzijas, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.
33. Risinot izglītojamā Noteikumu neievērošanas un pārkāpumu jautājumus Skolu
direktors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par cita audzinoša rakstura pasākumu veikšanu.
34. Par vairākkārtēju, rupju Skolu Noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu
apkopoto informāciju nodod pašvaldības Administratīvajā komisijā.

