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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
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I.

Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi tiek izdoti, lai radītu izglītojamiem (turpmāk – skolēni) mācībām atbilstoši vidi
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā (turpmāk – ģimnāzija), ievērojot MK noteikumos Nr.1338 noteikto.
II.

Skolēnu uzvedības noteikumi

Skolēnu pienākumi:
1.1. Skolēniem ģimnāzijā un ārpus tās, kur viņi tiek uztverti kā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas
skolēni, attiecības ar skolas biedriem, skolotājiem un apkārtesošajiem cilvēkiem jābalsta
uz savstarpējas cieņas principiem, ar savu darbību neapdraudot citu cilvēku veselību un
dzīvību. Jārūpējas, lai arī citi skolēni sargātu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas godu.
1.2. Skolēniem regulāri jāapmeklē mācību stundas.
1.3. Skolēns pats ir atbildīgs par ģimnāzijā ienestajām vērtīgajām mantām vai naudu.
1.4. Skolēns rūpējas par ģimnāzijas vidi, uzturot kārtību un tīrību ģimnāzijas telpās,
saudzējot ģimnāzijas ēku un tās apkārtni, nebojājot ģimnāzijas īpašumu. Sabojātais
īpašums ir jālabo paša līdzekļiem.
2. Uzvedības noteikumi:
2.1. Esi uzmanīgs un pieklājīgs pret citiem.
2.2. Uzvedies mierīgi un saprātīgi.
2.3. Ienāc klasē pēc pirmā zvana un esi gatavs stundai. Stundai sākoties, izslēdz mobilo
ierīci.
2.4. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, sprāgstvielu, pirotehnikas,
gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošana,
glabāšana un realizēšana, azartspēļu spēlēšana ģimnāzijā un tās teritorijā ir aizliegta.
3. Ģērbšanās noteikumi:
3.1. Ikdienā ģimnāzijā skolēni ierodas tīrā, kārtīgā, korekti lietišķā, mācībām atbilstošā
apģērbā, telpās uzturoties bez galvas segām, sporta tērpu nēsājot sporta stundās un
pasākumos.
3.2. Svētku dienās (valsts svētki, skolas svētki) meitenes ierodas klasiskā (melnbaltas vai
zilas krāsas) apģērbā, zēni tumšos uzvalkos vai tumšās klasiskās biksēs, kurpēs un
baltos kreklos.
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III.

Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojums

4. Evakuācijas plāni katram stāvam un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietoti
stendos pie ugunsdzēšamajiem krāniem stāvu galos kāpņu tuvumā.
5. Katra stāva evakuācijai tiek nozīmēti divi ģimnāzijas darbinieki, kuri atbild par evakuācijas
norisi saskaņā ar apstiprinātu rīcības plānu.
6. Rīcības plāns skolēnu evakuācijai un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību
atrodas pie ģimnāzijas dežuranta.
IV.

Skolēna rīcība, ja kādas personas darbībā tiek saskatīti draudi savai vai citu
personu drošībai

7. Ja skolēns kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, jāvēršas
pēc palīdzības pie klases audzinātāja, kurš nodrošina nepieciešamo palīdzību situācijas
atrisināšanai, iesaistot skolas atbalsta komandas darbiniekus.
V.

Ģimnāzijas direktora un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla
vardarbība pret skolēnu

8. Ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu, pedagogs nekavējoši risina
konkrēto situāciju, nepieciešamības gadījumā nodrošinot izglītojamajam speciālistu
palīdzību. Sarežģītu situāciju gadījumā tiek informēts skolas direktors, kā arī iesaistīts
pašvaldības sociālais dienests.
VI.

Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

9. Ja iekšējās kārtības noteikumi tiek pārkāpti, visas sekojošās darbības tiek veiktas saskaņā ar
skolas disciplīnas plānu, nodrošinot pozitīvu rezultātu, kas skolēnam un pedagogam
ģimnāzijas vidē ļauj justies droši.
VII.

Skolēnu iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem.

10. Skolēni un viņu vecāki ar šiem noteikumiem tiek iepazīstināti mācību gadu sākumā
(septembrī), ar savu parakstu uzņemoties atbildību par noteikumu ievērošanu.
11. Klases audzinātājs iepazīstina ar skolas evakuācijas plānu, skolā noteikto operatīvo dienestu
izsaukšanas kārtību un rīcību ekstremālās situācijās.

