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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Degumnieku pamatskolas kārtība pedagogu un izglītojamo 

vecāku sadarbībai 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

un  Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļas 4.punktu 

1. Sadarbības formas:  

Darba saturs Realizācijas pasākumi Atbildīgais  

Individuālais darbs ar 

vecākiem 

Individuālās pārrunas, tikšanās, 

apmeklējumi dzīves vietās 

(savstapēji vienojoties), 

pateicības, pateicības vēstules 

vecākiem. 

Klašu 

audzinātāji/pirmsskolas 

pedagogi 

Vecāku apmeklējumi Klašu sapulces 1 – 2 reizes gadā 

un cita veida kopīgie pasākumi. 

Klašu audzinātāji 

Atvērto durvju diena trešdienās 

un atklātās stundas pēc vecāku 

vēlēšanās. 

Klašu 

audzinātāji/mācību 

priekšmetu pedagogi 

Mācību stundu (nodarbību) 

apmeklējumi pēc pedagogu 

ierosinājuma. 

Klašu 

audzinātāji/mācību 

priekšmetu pedagogi 

Jautājumu, ierosinājumu kastīte. Iestādes direktore 

Pirmsskolas vecāku sapulces 1-2 

reizes gadā un citi kopīgie 

pasākumi. 

Pirmsskolas pedagogi 

Atvērto durvju nedēļa 

pirmsskolā.  

Pirmsskolas pedagogi 

Pedagoģiskās padomes sēdes, 

apspriedes pie vadības, 

nodarbības ar psihologu. 

Pedagogi, pirmsskolas 

pedagogi 

Informācijas apmaiņa Iknedēļas skolēnu uzvedības, 

uzcītības un kārtības vērtējums. 

Klašu audzinātāji 

Darbs ar pašvērtējumu.  Klašu audzinātāji 

Telefoniskas sarunas, saziņa ar e-

pasta palīdzību, citām IT 

tehnoloģijām, informatīvās 

dienasgrāmatas pirmsskolai-

regulāri. 

Klašu audzinātāji, 

pedagogi, pirmsskolas 

pedagogi 

Informācija e-klasē. Klašu audzinātāji, 

pedagogi, pirmsskolas 

pedagogi 



Kontroldarbu parakstīšana. Priekšmetu pedagogi  

Katras stundas noslēgums ar 

pašvērtējumu, vecāku iespēja 

izteikties bērna burtnīcā pēc 

katras stundas. 

Priekšmetu pedagogi  

Publikācijas „Klānu Vēstīs”. I.Strode 

Informācija iestādes mājas lapā 

www.degumniekupsk.lv 

I.Strode 

Publikācijas iestādes avīzē  

„Kabata”. 

I.Strode 

Informācija sociālajos tīklos. I.Strode 

Publikācijas reģionālajos 

laikrakstos. 

Iestādes vadība, 

pedagogi 

Pasākumi vecākiem Vecāku konferences. Iestādes direktore 

Vecāku kopsapulces. Iestādes direktore 

Iestādes ārpusstundu pasākumi. Direktores vietniece 

audzināšanas jomā 

Kopīgi klases vakari, sporta 

sacensības. 

Klases audzinātāji 

Vecāku pieņemšana kopā ar 

bērniem pie iestādes vadības. 

Iestādes vadība 

Piedalīšanās iestādes pasākumu 

vadīšanā. 

Iestādes padome 

Kopīgi teātru apmeklējumi. Iestādes padome 

Kopīgas ekskursijas. Iestādes padome 

Karjeras dienas’’ Labie 

piemēri’’. 

Klases audzinātājs, 

karjeras speciālists 

Lekcijas/praktiskas 

nodarbības/radošās darbnīcas. 

Iestādes vadība, Iestādes 

padome 

Iestādes padome Pēc iestādes padomes iniciatīvas. Iestādes padomes 

priekšsēdētāja 

Vecāku aptauja Individuālas sarunas, intervijas, 

ieteikumu apkopošana-regulāri. 

Iestādes direktore 

Pēc nepieciešamības. Klašu audzinātāji, 

pirmsskolas pedagogi 

1 reizi gadā . Iestādes direktore 

 

2. Ja klašu sapulces notiek 1x gadā, tad otra tikšanās klašu audzinātājiem ar 

izglītojamo vecākiem jāorganizē individuāli, iepazīstinot ar izglītojamo 

sasniegumiem, pārbaudes darbu rezultātiem, izaugsmes dinamiku, saskarsmi 

ar klasesbiedriem, skolasbiedriem, uzvedību, emocionālo stāvokli, attieksmi, 

atbildību, problēmām, to risinājumiem, veiksmēm. Saruna jādokumentē. 

(Pielikums Nr.1) 

3. Nepieciešamības gadījumā klašu audzinātāji regulāri organizē individuālās 

sarunas ar izglītojamo vecākiem atbilstoši 2.punktā noteiktajam. 

4. Ierakstus par individuālo sarunu norisi veic e-klasē un dokumentāli (Pielikums 

Nr.1), par individuālo sarunu norisi vecāks apliecina ar parakstu. 

5. Ja saruna notiek telefoniski un vecākam nav iespēja ierasties iestādē, klases 

audzinātājs veic ierakstu „Saruna ar vecāku: ………(vārds, uzvārds) notika 

telefoniski, datums:….., sarunas būtības īss skaidrojums” 

 
Noteikumi saskaņoti: 

 

Izglītības Iestādes padomē 22.11.2017., protokols Nr.1 

Pedagoģiskajā padomē 05.02.2018., protokols Nr.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.1 
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INDIVIDUĀLĀS SARUNAS AR VECĀKIEM  
Pedagogs:………………………………….mācību gads:…………………………... 

 

Datums Vecāka 

vārds, 

uzvārds 

Sarunas temats Lēmumi Vecāka 

paraksts 

Pedagoga 

paraksts 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   


