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TALSU PAMATSKOLAS SKOLĒNU KĀRTĪBAS RULLIS
Izdoti saskaņā ar Talsu pamatskolas nolikuma 67.punktu

I.Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka saīsinātu (vispārinātu) izglītojamo uzvedības noteikumu uzskaitījumu, kas
jāievēro skolēniem Talsu pamatskolā.
2. Šajos noteikumos noteiktos iekšējās kārtības punktus precīzāk izskaidro Talsu pamatskolas
skolēnu iekšējās kārtības noteikumi.

II. Kārtības ruļļa noteikumi skolēniem
3. Tev jāzina, ka:
3.1. pirmā stunda sākas 8.15,
3.2. skolā Tu ierodies ne agrāk kā 10 min. pirms zvana,
3.3. mācību stundas notiek pēc direktora apstiprināta stundu saraksta, kurā ir norādīta
mācību telpa,
3.4. izmaiņas stundu sarakstā katrai konkrētai dienai ir informācijas stendā,
3.5. ēdināšana skolas kopgaldā notiek par samaksu līdz katra mēneša 15. datumam,
3.6. medicīnisko palīdzību skolā var saņemt pie medmāsas,
3.7. mācību kabinetu atslēgas glabājas skolotāju istabā,
3.8. skolā ierodas tīrā, atbilstošā apģērbā,
3.9. sporta stundās ierodas atbilstošā apģērbā,
3.10. skola neatbild par mantām, kas atstātas bez uzraudzības.
4. Tu drīksti:
4.1. izmantot skolas psihologa, sociālā pedagoga, logopēda, bibliotēkas, medmāsas un
datorklases pakalpojumus,
4.2. konsultēties ar priekšmetu skolotājiem, izteikt priekšlikumus skolas darba
uzlabošanai,
4.3. piedalīties mākslinieciskās pašdarbības, sporta un citās ārpusstundu nodarbībās,
4.4. piedalīties un organizēt svētkus, koncertus un citus skolas sarīkojumus.
5. Tev vajag:
5.1. septembrī pagarināt skolēnu apliecības derīguma termiņu,
5.2. ierasties stundās savlaicīgi ar izpildītiem mājas darbiem,
5.3. aizstāvēt skolas godu sacensībās, olimpiādēs, konkursos, izstādēs, skatēs,
5.4. ievērot visus skolotāju un skolas darbinieku norādījumus un aizrādījumus,
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5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

ievērot skolēnu iekšējās kārtības noteikumus,
mācību stundu laikā izslēgt mobilo telefonu vai atslēgt tā skaņu,
sakopt savu darba vietu un klasi pēc stundām,
atbildēt par saviem pārkāpumiem un kompensēt materiālos zaudējumus,
sveicināt un izturēties ar cieņu pret skolas biedriem, skolas darbiniekiem un
jebkuru pieaugušu cilvēku, kurš ieradies skolā,
5.10. vasaras periodā noteiktu dienu skaitu strādāt skolā, saskaņā ar pieņemto grafiku.
6. Tu nedrīksti:
6.1. neattaisnoti kavēt mācību stundas,
6.2. traucēt klases biedru un skolotāju darbu mācību stundās un pasākumos,
6.3. mācību stundu laikā izmantot mobilo telefonu un audio ierīces,
6.4. uz mācību stundām ierasties ar galvas segu un virsdrēbēm,
6.5. savā brīvajā laikā traucēt mācību procesu skolā,
6.6. lietot necenzētus vārdus, būt nesavaldīgs un rupjš,
6.7. bojāt skolas inventāru un grāmatas,
6.8. starpbrīžos skriet, kauties, klaigāt un piegružot telpas,
6.9. piesavināties skolai vai citam piederošas lietas,
6.10. ņemt uz skolu līdzi lietas, kuras nav nepieciešamas mācību procesam,
6.11. smēķēt skolas teritorijā un sabiedriskās vietās.
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