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APSTIPRINU 

Degumnieku pamatskolas direktors 

_____________________D.Rubene 

Rīkojuma Nr. 1-9/15/57, 13.11.15. 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Madonas novada Ošupes pagastā 

 

DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS ATBALSTA KOMANDAS 

REGLAMENTS  
 

13.11.15.                                                                                                        Nr.1-4/15/01 

 
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta  

pirmās daļas otro punktu un VIL 10.p.3.2. 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 
 

1. Degumnieku pamatskolā (turpmāk Izglītības iestāde) palielinās to izglītojamo 

skaits, kuriem ir dažādas mācīšanās un uzvedības problēmas. Lai veiksmīgi un efektīvi 

realizētu izglītības iestādes mērķus un dotu iespēju katram audzēknim saņemt kvalitatīvu 

izglītību, izglītības iestādē tiek veidota atbalsta personāla sadarbības komanda, kuras 

darbības pamatā ir kompleksa pieeja problēmai, lai izglītojamo varētu skatīt veselumā. 

Audzēknis ir centrā, bet vecāks, pedagogs, speciālisti ir līdzvērtīgi komandas darbā. 

2.Izglītības iestāde, balstoties uz pastāvošo darba sistēmu, nosaka izglītojamos, 

kuriem būtu nepieciešams atbalsts problēmu risināšanā. 

  3. Atbalsta komanda ir profesionāļu grupa, kas savas kompetences ietvaros veic 

pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu 

izglītojamiem, iesaistot viņu vecākus, pedagogus, izglītības iestādes darbiniekus un citus 

speciālistus. 

4.Komandā ietilpst izglītības iestādes administrācija, izglītības psihologs, Ošupes 

pagasta feldšere, logopēds, bibliotekārs. Citi iespējamie dalībnieki – vecāki, klases 

audzinātājas, mācību priekšmeta pedagogi, izglītības iestādes padomes pārstāvis, policijas 

pārstāvis, bāriņtiesas pārstāvis, sociālais darbinieks, speciālais pedagogs. Nepieciešamības 

gadījumā tiek piesaistīti citi speciālisti. 

5.Atbalsta komandu izglītības iestādē sasauc skolas direktors, atbilstoši risināmajai 

problēmai. 
         6. Komandas darbības mērķus, uzdevumus un darba organizāciju nosaka  

reglaments  
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2. Komandas darba mērķis un galvenie uzdevumi 
 

              7.  Mērķis-Izveidot atbalsta sistēmu izglītojamiem, viņu vecākiem, pedagogiem, 

sekmējot izglītojamo iekļaušanu izglītības procesā kā arī informēt pedagogus un 

izglītojamo vecākus par iekļaujošās izglītības jautājumiem. 

              8. Uzdevumi:  

8.1. Koordinēt izglītojamo pedagoģiskās, psiholoģiskās, sociālās izpētes darbu skolā; 

8.2. Izstrādāt, īstenot un izvērtēt izglītojamo IIP; 

8.3. Vismaz 2x gadā izvērtēt izglītojamo mācību sasniegumu attīstības dinamiku pēc 

iepriekš noteiktiem kritērijiem; 

8.4. Sniegt priekšlikumus izglītojamiem, viņu vecākiem, pedagogiem, izglītības iestādes 

darbiniekiem saistībā ar izglītojamo zināšanu un psiholoģisko attīstības dinamiku. 

Sniegt nepieciešamo atbalstu problēmsituāciju risināšanā; 

8.5. Pilnveidot pedagogu profesionalitāti un izglītības iestādes darbinieku informētību 

saistībā ar iekļaujošās vides veidošanu izglītības iestādē; 

8.6. Sadarboties ar citām valsts un pašvaldību institūcijām; 

8.7. Analizēt savu darbu un pieredzi; 

         9.Atbalsta komandas iespējamās darbības mērķgrupas: 

9.1.  Izglītojamie ar speciālām vajadzībām.  

9.2. Izglītojamie, kuriem pedagogs konstatējis atbalsta pasākumu nepieciešamību.  

9.3. Otrgadnieki un trešgadnieki.  

9.4. Izglītojamie, kuri neattaisnoti kavē izglītības iestādi.  

9.5. Jaunatnākušie Izglītojamie, kuriem ir adaptācijas grūtības jaunajā skolā/klasē.  

9.6.  Izglītojamie bāreņi/bez vecāku gādības palikušie bērni.  

9.7. Izglītojamie un/vai vecāki, kuri paši lūguši palīdzību kādam no atbalsta komandas 

speciālistiem.  

9.8. Izglītojamie, kuri ir policijas, Bāriņtiesas, Sociālā dienesta uzskaitē. Izglītojamie, kuri 

varētu būt atkarību izraisošu vielu lietotāji.  

9.10. Izglītojamie, kuri cietuši no vardarbības.  

9.11. Izglītojamie, kuri atgriezušie Latvijā, mācījušies ārvalstīs. 

  

2. Darba procesa organizācija 

 
10. Atbalsta personāla komandas darbība paredz koordinētu sadarbību starp komandas 

locekļiem, paredzot veselību veicinošas, atbalstu sniedzošas un drošas vides nodrošināšanu 

izglītības iestādē. Problēmas pieteicējs var būt jebkurš no komandas dalībniekiem, klases 

audzinātājs, priekšmetu pedagogs, izglītojamais, vecāks. Tiekoties visai grupai kopā un 

uzklausot problēmu, katrs komandas loceklis, savas kompetences ietvaros, meklē 

problēmas cēloņus, sniedz atbalstu izglītojamam, viņa ģimenei. Turpmākā darba gaitā 

komandas locekļi turpina strādāt ar konkrēto izglītojamo un viņa problēmu, kopīgi 

diskutējot, apspriežoties un pēc vajadzības tiekoties ar ģimeni. Visu darbu koordinē 

direktors. Darbu komandā organizē tik ilgi, līdz izglītojamais ir spējīgs turpināt mācības 

bez regulāra atbalsta. 

   

3. Pienākumi un tiesības. Speciālistu kompetences atbalsta komandā 

 
      11.Administrācijas pārstāvis: 

Koordinē komandas darbu.  

 Apkopo un izvērtē informāciju par izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība 
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(nepietiekami mācību sasniegumi,  neattaisnoti  stundu  kavējumi,  uzvedības  problēmas,  

cita informācija  no pedagogiem).  

11. Izglītības psihologs:  

 Veic nepieciešamo diagnostiku.  

Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem pedagogiem un 

speciālistiem (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti).  

12.3.Palīdz izglītojamam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus  un  rast  risinājumus  

situācijas uzlabošanai.  

12.4.Konsultē pedagogus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības 

problēmu risināšanā, veicina pedagogu un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā 

bērnam. 

12.5.Veic individuālu darbu ar bērnu, pedagogiem vai vecākiem.

 Konsultējoties  ar  kolēģiem,  sniedz  atzinumus  par  mācīšanās  traucējumiem  un  

atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos 

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.  

 Logopēds:

Veic izglītojamo valodas traucējumu diagnostiku un korekciju. Konsultē pedagogus 

un vecākus par korekcijas darba norisi.  

Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un 

atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar 

speciālām vajadzībām.   

       14.Ošupes pagasta feldšere:  

Informē izglītības iestādes administrāciju par izglītojamo veselības stāvokli 

(ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti).  

Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu dzīvesveidu. 

        15.Visi atbalsta komandas dalībnieki:  

Sadarbojas, sniedz viens otram nepieciešamo informāciju un rekomendācijas 

izglītojamo izglītības procesa organizēšanā. Nepieciešamības gadījumos iesaka ārsta 

konsultācijas vai papildus koriģējošas nodarbības (piemēram, baseina apmeklējumu, 

koriģējošo vingrošanu, u.c.).  

Sniedz informāciju vecākiem un pedagogiem par atbalsta komandas izstrādātajām 

rekomendācijām. 

 Sadarbojas ar pedagoģiski medicīnisko komisiju, ģimenes ārstiem, Bērnu tiesību 

aizsardzības institūcijām, policiju un citām organizācijām.

Piedalās individuālo izglītības plānu sastādīšanā un rezultātu  izvērtēšanā  bērniem  

ar speciālām vajadzībām. 

Izpilda administrācijas un augstākstāvošu institūciju rīkojumus, kārto dokumentāciju 

vai sniedz ziņas institūcijām, ja tas nepieciešams izglītojamā izglītībai.  

           16.klases audzinātājs, mācību priekšmeta pedagogi:

 Informē atbalsta komandas speciālistus par radušos problēmu vai jautājumu, kurā 

viņam nepieciešama palīdzība. 

      16.2. Analizē situāciju kopā ar atbalsta komandas speciālistiem, piedāvā savus 

problēmas risināšanas veidus, aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā, rekomendāciju 

izstrādāšanā.  

         17. Tiesības un pienākumi:

Visiem grupas dalībniekiem ir vienlīdzīgas tiesības paust savu viedokli un izteikt 

ierosinājumus. 

Saņemt informāciju par izglītojamā veselības stāvokli, fizisko sagatavotību, 

valodas attīstības līmeni u.c. nepieciešamiem jautājumiem. 
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Vajadzības gadījumā (informējot ģimeni), sniegt informāciju citiem speciālistiem 

– atbilstoši situācijai. 

       18. Sadarbībā ar vecākiem: 

Uzklausīt vecākus, korekti atbildēt uz viņas interesējošiem jautājumiem. 

Noskaidrot vecāku vēlmes un intereses bērnu izglītošanas jautājumā.  

Pārrunāt ar vecākiem bērna attīstību, mācību sasniegumus un/vai uzvedības 

problēmas. Iesaistīt vecākus lēmumu pieņemšanas procesā.  

Ieteikt iespējamos problēmas risināšanas veidus, papildus nodarbības skolā, 

speciālistu (piemēram, ārsta, masiera, u.c.) konsultāciju.  

Vienoties, kā vecāki atbalstīs bērnu mācību procesā, kādi būs vecāku pienākumi un 

atbildība, kā arī kāds būs turpmākais saziņas veids.  

 

4. Atbalsta komandas darbs saistībā ar skolēniem, kuri mācās speciālā 

izglītības programmā 

 
19. Ja izglītojamais apgūst mācības speciālā izglītības programmā, tad atbalsta komanda 

sastāda IIP, balstoties uz pamatplānu, katra mācību priekšmeta pedagogi plāno savu IIP. 

20. IIP izstrādē iesaistās personas vienojas par konkrētajam bērnam nepieciešamajiem 

atbalsta pasākumiem ikdienas mācību procesā un pārbaudes darbos. 

21. IIP izvērtēšanā piedalās visi tie pedagogiem speciālisti, kuri bija iesaistīti plāna 

īstenošanā. Ja tā izstrādē un/vai īstenošanā piedalījušies arī bērna vecāki, tad pie izvērtēšanas 

tiek pieaicināti arī viņi un pats bērns. 

22. Izvērtējot IIP, tiek analizēta pielietoto mācību materiālu, metožu, paņēmienu 

efektivitāte, kas izdevās, kādas izmaiņas un papildinājumi plānā nepieciešami. 

23.Klases audzinātājs sadarbībā ar priekšmetu pedagogiem, atbalsta komandu veic 

attīstības dinamikas izpēti vismaz 2x gadā. 

24. Mācību sasniegumu vērtēšana izglītojamiem, kuri apgūst mācības speciālās 

izglītības programmas notiek saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija MK noteikumiem Nr. 

492”Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās”. 

 

5. Noslēguma jautājumi 

 
   25.Izglītības iestādes direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, 

kas nav atrunāti šajā reglamentā, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenotas iekļaujošās 

izglītības funkcijas.  

          26.Izmaiņas un papildinājumus Atbalsta komandas reglamentā apstiprina Atbalsta 

komandas sēdē, saskaņo Pedagoģiskās padomes sēdē un informē visas iesaistītās personas 

un izglītojamos. 

           27. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

Saskaņots  

Pedagoģiskās padomes sēdē Nr. 6, 28.10.2015. 

 

 

 

 

 

 

 


