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Stundu kavējumu uzskaites kārtība
Izdota saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 35. punktu;
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 89
1.Ja izglītojamais nevar ierasties skolā, vecāki ( norādot bērna uzvārdu un klasi) par to
informē ( laikā no plkst. 7:45) klases audzinātāju, zvanot, nosūtot īsziņu vai rakstot vēstuli eklases pastā.
2. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs skolu ( slimības, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu
dēļ) vairākas dienas, vecāki informācijā skolai norāda paredzamo bērna ierašanās datumu.
3. Skolotājs mācību stundā atzīmē klases žurnālā vietnē www. e-klase.lv skolēnus, kuri nav
ieradušies uz stundu.
4. Ja izglītojamais nav ieradies skolā, klases audzinātājs, sazinoties ar vecākiem telefoniski
vai elektroniskā veidā, noskaidro skolēna neierašanās iemeslu, fiksē to e-klasē.
5. Ja nav informācijas par neierašanās iemeslu un klases audzinātājam vairākkārtīgi ( ne ilgāk
kā 2 dienu laikā) nav izdevies sazināties ar vecākiem par izglītojamā mācību kavējumu
iemesliem ( par ko liecina ieraksti e-klasē), tiek piesaistīts sociālais pedagogs kavējumu
iemeslu noskaidrošanai.
6. Ja izglītojamajam ir neattaisnoti stundu kavējumi, klases audzinātājs veic individuālas
pārrunas ar izglītojamo, ar izglītojamā vecākiem.
7. Ja neattaisnotie kavējumi turpinās, sociālais pedagogs veic pārrunas ar izglītojamo,
nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts skolas administrācijas pārstāvis.
8.Ne vēlāk kā katra mēneša 5. datumā klašu audzinātāji veic kavējumu kopsavilkumu par
iepriekšējo mēnesi.
9. Ja izglītojamais semestra laikā ir neattaisnoti kavējis vairāk kā 20 stundas, sociālais
pedagogs un klases audzinātājs uzaicina uz pārrunām izglītojamo kopā ar vecākiem.
10. Ja pēc atkārtota aicinājuma vecāki uz pārrunām neierodas vai neattaisnotie kavējumi
turpinās, sociālais pedagogs sazinās ar Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļu vai
Pašvaldības policijas Nepilngadīgo lietu nodaļu. Ja šī sadarbība nesniedz gaidītos rezultātus,
tiek piesaistīta Bāriņtiesa.
2013.gada 2.septembrī apstiprinātā stundu kavējumu uzskaites kārtība zaudējusi savu spēku.

