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APSTIPRINĀTS:
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Kārtība, kādā Valmieras Viestura vidusskola reģistrē
izglītojamo ierašanos vai neierašanos un kā informē
izglītojamo vecākus, pašvaldības un valsts iestādes, ja
izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu
6.09.2014.
Izstrādāta saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 35.punktu un
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.89

1.

Vispārīgie noteikumi

1.1. Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības un
Valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības
iestādi (turpmāk – izglītības iestāde) informē izglītības iestādes izglītojamo
vecākus (turpmāk – vecākus), Valmieras pilsētas pašvaldību (turpmāk –
pašvaldību), ja Valmieras Viestura vidusskolas izglītojamais (turpmāk –
izglītojamais) neapmeklē izglītības iestādi.
1.2. Kārtība nosaka izglītības iestādes priekšmetu pedagogu (turpmāk – pedagogu),
pedagogu – klašu audzinātāju (turpmāk – klašu audzinātāju) atbildību par šīs
kārtības ievērošanu.
1.3. Kārtība attiecas uz visiem izglītojamiem Valmieras Viestura vidusskolā.

2.

Izglītojamo kavējumu reģistrācija un kontrole izglītības iestādē

2.1. Izglītības iestādes pedagogi izglītojamo ierašanos vai neierašanos (turpmāk –
kavējumus) izglītības iestādē reģistrē skolvadības elektroniskajā sistēmā eklase un klases kavējumu žurnālā.
2.2. Pedagogi izglītojamo kavējumus izglītības iestādē reģistrē katru dienu, veicot
ierakstus par izglītojamo kavējumiem katrā mācību priekšmeta stundā.
2.3. Katru dienu klases audzinātājam pēc pirmās notikušās mācību stundas klases
kavējumu žurnālā vai klasē klātienē jāpārbauda skolēnu apmeklējums.
2.4. Vismaz vienu reizi nedēļā klašu audzinātāji kontrolē ierakstus skolvadības
elektroniskajā sistēmā e-klase, cilnē „kavējumi”.
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2.5. Izglītojamie ierodoties skolā iesniedz audzinātājam kavējumus attaisnojošu
dokumentu (ārstu zīmes, vecāku zīmes u.c. dokumentus). Klašu audzinātāji
reģistrē skolvadības elektroniskajā sistēmā e-klase, cilnē „zīmju reģistrs”.
Kamēr nav iesniegts attaisnojošs dokuments, kavētās stundas tiek reģistrētas
kā neattaisnoti kavētas.
2.6. Ja tiek plānots mācību stundu kavējums, tad attaisnojošo dokumentu iesniedz
klases audzinātājam pirms kavētām stundām.

3.

Informācijas par izglītojamo kavējumiem apmaiņa starp izglītības iestādi,
vecākiem un pašvaldību

3.1. Ja izglītojamais nevar apmeklēt izglītības iestādi, t.i., nav ieradies izglītības
iestādē uz mācību sākumu vai kādu stundu, izglītojamo vecāki nekavējoties
informē klases audzinātāju telefoniski vai skolvadības elektroniskajā sistēmā eklase vai arī zvanot dir.vietn. 642 31 186 (plkst. 7:45 – 8:10).
3.2. Izglītojamo vecāki informē klases audzinātāju par kavējumu iemeslu.
3.3. Klašu audzinātāji ne vēlāk kā mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem, lai
noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu, ja izglītojamais nav ieradies
izglītības iestādē un izglītojamo vecāki nav informējuši klases audzinātāju par
kavējuma iemesliem.
3.4. Ja izglītojamais 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
nekavējoties rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formātā) informē
pašvaldību.
3.5. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kas bez
attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, izglītības iestāde par to
informē pašvaldību.
3.6. Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav
izdevies novērst, izglītības iestāde par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.
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