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ĒRGĻU VIDUSSKOLAS PADOMES
NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Ērgļu vidusskolas padomes nolikums izstrādāts saskaņā ar Izglītības likuma 31.pantu un
Vispārējās izglītības likumu 13. pantu.
1.2. Ērgļu vidusskolas padome ir skolas sabiedriska un koleģiāla institūcija, kura darbojas
saskaņā ar Ērgļu vidusskolas padomes nolikumu.
1.3. Skolas padomes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās Izglītības
likums, Ērgļu vidusskolas nolikums un citi normatīvie akti, kas saistīti ar izglītību.
2. Skolas padomes mērķis un uzdevumi
2.1. Skolas padomes mērķis ir sekmēt skolēnu, viņu vecāku, skolotāju, pašvaldības un
sabiedrības sadarbību izglītības jautājumu risināšanā.
2.2. Skolas padomes uzdevumi ir:
2.2.1. sekot Ērgļu vidusskolas darbībai izglītības vides nodrošināšanā, mācību un
audzināšanas procesa īstenošanā atbilstoši skolēnu un vecāku vajadzībām;
2.2.2. izstrādāt priekšlikumus skolas attīstībai;
2.2.3. nodrošināt Ērgļu vidusskolas sadarbību ar vecākiem;
2.2.4. risināt ar izglītības iestādes pasākumiem saistītus organizatoriskus jautājumus.
3. Ērgļu vidusskolas padomes sastāvs
3.1. Ērgļu vidusskolas padomē ir iestādes dibinātāja, skolēnu, viņu vecāku un skolotāju
deleģēti pārstāvji.
3.2. Skolas padomi ievēl tiešās, demokrātiskas vēlēšanās, nodrošinot sekojošu
pārstāvniecību:
3.2.1. 7 vecāki, kuri tiek izvirzīti vecāku kopsapulcē mācību gada sākumā un kuru
darbības periods ir 2 gadi;
3.2.2. 3 skolotāju pārstāvji, kurus ievēl pedagoģiskās padomes sēdē augustā un kuru
darbības termiņš ir 1 gads;
3.2.3. 2 skolēnu pārstāvji, kurus ievēl skolēnu pašpārvalde septembra ceturtajā nedēļā
un kuru darbības termiņš ir 1 gads.
3.3. Skolas padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs
3.3.1. kuru ievēl, vienojoties par atklātu vai aizklātu balsošanu;
3.3.2. kurš tiek ievēlēts no vecāku vidus un darbojas divus gadus;
3.3.3. kurš bez īpaša pilnvarojuma pārstāv skolas padomi ārpus skolas, paužot tās
viedokli, kurš balstīts uz padomes lēmumiem.
3.4. Skolas padomes locekļi pārstāv skolēnu, skolotāju un vecāku viedokli skolas dzīves
jautājumu risināšanā.
3.4.1.
Skolas padomes locekļi ir tiesīgi piedalīties skolas pedagoģiskās padomes sēdēs,
skolotāju un vecāku sapulcēs, izteikt savu viedokli, izvirzīt priekšlikumus,
iepriekš saskaņojot piedalīšanos.

3.4.2.

Padomes locekļi ir tiesīgi izstāties no padomes. Padome personas izstāšanās
gadījumā ir jāpapildina, deleģējot jaunu pārstāvi no attiecīgās grupas kandidātu
saraksta.

4. Skolas padomes darbs
4.1. Skolas padomes sēdes notiek katru mēnesi, vienojoties par laiku.
4.2. Katra mācību gada pirmajā skolas padomes sēdē, satiekoties jaunievēlētajiem padomes
locekļiem, ievēl skolas padomes priekšsēdētāju no vecāku pārstāvjiem.
4.3. Pirmajā skolas padomes sēdē tiek uzklausīts skolas direktores ziņojums par skolas gada
uzdevumiem, analizēts iepriekšējā gada skolas padomes darbs, izteikti priekšlikumi
turpmākajam darbam, izveidots darbības plāns mācību gadam.
4.4. Padomē lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Padomes sēde var notikt, ja tajā
piedalās 2/3 no pārstāvju skaita, klātesot vismaz vienam no vecāku, skolēnu vai
skolotāju pārstāvjiem
4.5. Skolas padomes sēžu norisi protokolē kāds no padomes locekļiem.
4.6. Padomes pārstāvji regulāri sniedz informāciju par padomes sēdēs pieņemtajiem
lēmumiem vecāku sapulcēs un vietējā presē.

