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AUSTRUMLATVIJAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS
SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31.panta ceturto daļu un
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas nolikuma 46.punktu un 52.punkta 52.6.apakšpunktu

1. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (turpmāk – Skola) skolas padome (turpmāk –
Padome) ir koleģiāla institūcija, kurā darbojas skolēnu, skolēnu vecāku un skolotāju deleģēti
pārstāvji, kā arī skolas direktors un dibinātāja – Rēzeknes Augstskolas deleģēts pārstāvis.
2. Padome darbojas saskaņā Izglītības likuma 31.pantu, Skolas Padomes reglamentu un
citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Padomes reglamentu izstrādā un izdot pati Padome. Padomes reglamentu saskaņo ar
Skolas direktoru.
4. Skolas padomi ievēlē uz vienu gadu.
5. Skolas Padome sastāv no 2 skolēnu pārstāvjiem, 6 vecāku pārstāvjiem (četriem no
10.klases un diviem no 11.klases), 2 skolotāju pārstāvjiem, skolas direktora un Rēzeknes
Augstskolas pārstāvja.
6. Skolēnu pārstāvjus izvirza skolēnu parlaments, vecāku pārstāvjus izvirza skolas vecāku
sapulcē, skolotāju pārstāvjus izvirza pedagoģiskā padome.
7. Vecāku sapulcē vecāku pārstāvjus ievēlē ar balsu vairākumu, pedagoģiskā padome
skolotāju pārstāvjus ievēlē ar balsu vairākumu.
8. Skolas Padome:
8.1. sniedz priekšlikumus Skolas attīstībai;
8.2. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus
izglītības kvalitātes uzlabošanai skolā;
8.3. sniedz priekšlikumus jautājumos par skolēnu un Skolas darbinieku tiesībām un
pienākumiem;
8.4. sniedz Skolas direktoram priekšlikumus par Skolas darba organizāciju, budžeta
sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
8.5. ir tiesīga lemt par to, kādus Izglītības likuma 1.panta 12.4 punkta (k) apakšpunktā
minētos individuālos mācību piederumus nodrošina skolēnu vecāki vai skolēnu
likumiskie pārstāvji;
8.6. lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un informācijas, tajā
skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību normatīvajos aktos ietvertajai skolēna
tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas vadlīnijām;
8.7. risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar skolas rīkotajiem
pasākumiem saistītus jautājumus;
8.8. veicina skolas sadarbību ar sabiedrību;
8.9. elektroniski informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem Skolas skolēnus,
vecākus, skolotājus un citus darbiniekus;
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8.10.

veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

9. Skolas padomes darbu organizē un vada padomes priekšsēdētājs, kuru Padome ievēlē no
vecāku pārstāvju vidus ar balsu vairākumu.
10. Padomes priekšsēdētājs:
10.1.
organizē padomes darbu saskaņā ar mācību gada darba plānu;
10.2.
apstiprina Padomes sēžu kārtību, sasauc un vada sēdes;
10.3.
deleģē pienākumus Padomes locekļiem;
10.4.
kontrolē pieņemto lēmumu izpildi;
10.5.
informē par pieņemtajiem lēmumiem Skolas skolēnus, vecākus, skolotājus un
citus darbiniekus, kā arī Skolas dibinātāju;
10.6.
veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
11. Padomes sēdes notiek saskaņā ar plānu, taču ne retāk kā vienu reizi semestrī.
12. Informācija par Padomes sēdes laiku, vietu un darba kārtību Padomes locekļiem tiek
nosūtīta elektroniski uz norādītajiem e – pastiem vismaz 5 darba dienas pirms sēdes.
13. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas Padomes locekļu.
14. Lēmumus Padome pieņem balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to ir nobalsojusi vairāk kā
puse klātesošo Padomes locekļu. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir Padomes
priekšsēdētāja balss.
15. Padomes sēdes tiek protokolētas.
16. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
17. Padome realizējot savas tiesības un pienākumus sadarbojas Skolas dibinātāju – Rēzeknes
Augstskolu, Skolas vadību, kā arī citām valsts un nevalstiskajām institūcijām un
organizācijām.

Priekšsēdētāja

A.Pūre

SASKAŅOTS.
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas
direktors
p.i.
A.Vilkaste
Rēzeknē, 24.11.2015.
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