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SKOLAS PADOMES REGLAMENTS

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

3.
4.

SIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” (turpmāk – BDV) Skolas padomes reglaments
nosaka galvenos Skolas padomes darba organizēšanas jautājumus, mērķi, kompetences
un darbības jomas. Skolas padome darbojas pamatojoties uz Izglītības likumu, BDV
statūtiem, Izglītības iestādes nolikumu un šo reglamentu, kā arī BDV rīkojumiem.
Skolas padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas, ievērojot Izglītības likuma 31.pantā
noteiktos darbības kritērijus. Padomē darbojas izglītojamo vecāku (personu, kas realizē
aizgādību), izglītojamo un skolas pedagogu deleģēti pārstāvji. Padome īsteno izglītības
iestādes nolikumā noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu.
Skolas padome darbojas patstāvīgi.
Skolas padomes personālsastāva darbs ir brīvprātīgs.
II. Skolas padomes darbības mērķis

5.

Skolas padomes mērķis ir atbalstīt izglītojamo, pedagogu, vecāku vai personu, kuras
realizē aizgādību (turpmāk - vecāki)un BDV vadības savstarpējo sadarbību un sadarbību
ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, Jūrmalas pašvaldību, kā arī ar citām valsts un
pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, veicinot BDV Skolas noteikto
kopējo mērķu un interešu sasniegšanu.
III. Skolas padomes kompetence un darbības jomas

6.

Skolas padomes kompetence un darbības jomas ir:
6.1. sniegt priekšlikumus BDV Skolas nepārtrauktas attīstības nodrošināšanai, Skolas
darbības vispārējo principu attīstībai un atbalstīt priekšlikumu ieviešanu;
6.2. piedalīties izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā, sniegt priekšlikumus un
atbalstu izglītības kvalitātes uzlabošanai;
6.3. sekot tam, kā tiek ievērotas izglītojamo un pedagogu tiesības, pildīti pienākumi un
sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai, ja nepieciešams;
6.4. sniegt priekšlikumus par Skolas darba organizāciju, izglītības programmu
īstenošanu un atbalstīt priekšlikumu ieviešanu;
6.5. sniegt priekšlikumus par izmaiņām Skolas iekšējās kārtības noteikumos
izglītojamajiem un citos iekšējos normatīvajos dokumentos, kas saistīti ar izglītības
procesu;
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7.

6.6. savas kompetences ietvaros atbalstīt ar Skolas rīkotajiem pasākumiem saistītu
organizatorisko jautājumu risināšanu;
6.7. izteikt priekšlikumus un veicināt Skolas sadarbību ar vecākiem un sabiedrību;
6.8. sadarboties ar pedagogu kolektīvu skolēnu personības veidošanas jautājumos;
6.9. veicināt skolas psiholoģiskās vides pilnveidošanu;
6.10. informēt par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem;
Veikt citus ar profesionālo izglītību saistītus uzdevumus BDV Skolā.
IV. Padomes struktūra un darbība

8. Skolas padomi veido Skolas direktors, katedru vadītāji, 2 Izglītojamo pašpārvaldes
pārstāvji, vēlēti vecāku pārstāvji. Vēlams vismaz viens vecāku pārstāvis no katras grupas
attiecīgajā mācību gadā.
9. Skolas padomē var piedalīties Skolas pedagogi bez balsstiesībām.
10. Vecāku pārstāvjiem Skolas padomes sastāvā jābūt vairākumā.
11. Skolas padomes vadītāju ievēl no vecāku pārstāvju vidus.
12. Skolas padomes sēdes tiek protokolētas.
13. Skolas padome uz sēdēm sanāk ne retāk kā divas reizes mācību gadā. Nepieciešamības
gadījumā var sasaukt ārkārtas sēdi.
14. Skolas padome lēmumu pieņem ar balsu vairākumu.
V. Skolas padomes tiesības un pienākumi
15. Skolas padome ir tiesīga pieņemt lēmumus par BDV Skolas darbības uzlabošanu, ja
nepieciešams, virzīt jautājumu izskatīšanai BDV valdē.
16. Skolas padomes locekļi ir tiesīgi saņemt informāciju no BDV vadības par viņu
interesējošiem jautājumiem.
17. Atsevišķu būtiski svarīgu jautājumu izskatīšanai Skolas padome ir tiesīga sasaukt vecāku
kopsapulci.
18. Skolas padomes locekļi ir personīgi atbildīgi par informācijas izplatīšanu un tās patiesumu.
19. Skolas padome savā darbībā balstās uz vecāku, pedagogu un audzēkņu ieteikumiem.
20. Skolas padome ir tiesīga izveidot komisiju kāda atsevišķa jautājuma izskatīšanai.
21. Skolas padome ir tiesīga uz sēdēm aicināt BDV vadības, Latvijas Lauksaimniecības
Universitātes, kā arī citus ar izglītības jautājumiem saistītus pārstāvjus.
22. Skolas padome ir tiesīga izteikt priekšlikumus par grozījumu nepieciešamību Izglītības
iestādes nolikumā un citos iekšējos normatīvajos dokumentos, kas saistīti ar izglītības
procesu.
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23. Skolas padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse Skolas
padomes locekļu.
24. Skolas padomei nav tiesības mainīt BDV vadības lēmumus.
25. Skolas padomes vadītāja pienākumi ir:
25.1. sagatavot Skolas padomes darba plāna projektu konkrētam mācību gadam (vai
ilgākam laika periodam);
25.2. ieteikt izskatāmā jautājuma optimālu risinājumu;
25.3. veicināt mērķtiecīgu dialogu un diskusijas par izvirzītajām problēmām;
25.4. pārraudzīt Skolas padomes sēžu lēmumu izpildi.
VI. Nobeiguma jautājumi
26. Grozījumi Skolas padomes darba kārtībā tiek izdarīti ar BDV rīkojumu, balstoties uz
izteiktajiem ieteikumiem vai ārējiem normatīvajiem aktiem.
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