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BAUSKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS
SKOLAS PADOMES REGLAMENTS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 31. pantu un
Vispārējās izglītības likuma 13. pantu un Bauskas Mūzikas un mākslas skolas
nolikumu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Bauskas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā - Skolas), sabiedrības,
pašvaldības un izglītojamo (turpmāk – audzēkņu) vecāku (personu, kas realizē
aizgādību) (turpmāk tekstā- vecāku) sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota
Skolas padome.
2. Skolas padome (turpmāk tekstā – Padome) darbojas, pamatojoties uz Skolas
nolikumu un šo reglamentu.
3. Padome ir skolas pašpārvaldes orgāns ar padomdevēja tiesībām, lai demokratizētu
Skolas dzīvi un nodrošinātu mērķtiecīgu audzēkņu izglītošanas un audzināšanas
darbu.
4. Padomei ir padomdevēja tiesības Skolas administrācijai.
5. Šis reglaments nosaka Padomes izveidošanas kārtību, sastāvu un kompetenci.
II.

Padomes darbības mērķis un galvenie uzdevumi

6. Padomes pamatuzdevums ir sekmēt audzēkņu izglītošanu un audzināšanu, attīstot
demokrātiskas un koleģiālas attiecības ģimenē - skolā - sabiedrībā.
7. Padomes darbības mērķis ir panākt vecāku un Skolas administrācijas interešu
saskaņošanu un vecāku aktīvu iesaistīšanos mācību procesā un kultūras aktivitāšu
organizēšanā.
8. Sekmēt pedagogu, audzēkņu vecāku, audzēkņu un pašvaldības sadarbību, lai
nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.
III. Padomes sastāvs, izveide un vēlēšanas
9. Padome darbojas saskaņā ar Padomes reglamentu un tās sastāvā var būt:
9.1.Skolas direktors;
9.2.pedagogu un citu skolas darbinieku pārstāvji;
9.3.audzēkņu vecāku deleģēti pārstāvji;
9.4.citu organizāciju un sabiedrības pārstāvji;
9.5.audzēkņu deleģēti pārstāvji.
10. Padomes skaitliskais sastāvs var mainīties katru mācību gadu.
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11. Vecāku pārstāvis Padomē nevar būt pedagogs, kura bērns mācās Skolā.
12. Padomes priekšsēdētāju ievēl no izglītojamo vecāku vidus.
IV. Padomes darba organizācija
13. Padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes mācību gadā.
14. Padomi sasauc Padomes priekšsēdētājs vai Skolas direktors.
15. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
16. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes sastāva.
17. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt
gan atklāta, gan aizklāta.
18. Padomes sēdes protokolē. Protokolista pienākumus veic pedagogu pārstāvis.
19. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
20. Padomes locekļiem ir tiesības iepazīties ar Padomes sēžu protokoliem.
21. Padomes loceklis ir tiesīgs prasīt apspriest jebkuru skolas dzīves jautājumu, ja viņa
priekšlikumu atbalsta 1/3 Padomes locekļu.
IV. Skolas padomes pienākumi un tiesības
22. Skolas padome:
22.1. izstrādā priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai
22.2. risina sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
22.3. pieņem lēmumus par Skolā saņemto ziedojumu izlietošanu (ja tādi ir ienākuši)
un sniedz pārskatu par to Skolas vecāku pilnsapulcei;
22.4. iesniedz priekšlikumus izskatīt un saskaņot grozījumus Skolas nolikumā un
iekšējās kārtības noteikumos.
22.5. sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes
darbinieku tiesībām un pienākumiem;
22.6. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus
izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē;
22.7. sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba
organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
22.8. ir tiesīga lemt par to, kādus individuālos mācību piederumus nodrošina
izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību);
22.9. risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes
rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;
22.10.
veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību;
22.11.
informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem izglītības iestādes
padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā;
22.12.
ir tiesīga veidot vecāku izglītojamo interešu grupas un institūcijas, tajās
iesaistot attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un viņu vecākus;
22.13.
veic citus izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā
aktā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
23. Skolas padomes pienākumi ir:
23.1. izskatīt jautājumus, kurus iesniedz audzēkņi, vecāki, pedagoģiskā padome,
skolas administrācija, darbinieku kolektīvs.
23.2. ierosināt skolai darboties noteiktā virzienā, piedalīties skolas attīstības plāna
izveidē un grozījumu veikšanā.
23.3. Sekmēt sadarbību ar dažādām radošām savienībām un organizācijām, lai
radītu apstākļus audzēkņu vispusīgai izglītošanai un radošai attīstībai, kā arī
pedagogu inovatīvai darbībai.
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23.4. kopā ar direktoru aizstāvēt Skolas un darbinieku intereses valsts institūcijās
un iestādēs. Meklēt materiālu palīdzību kā valsts, tā arī privātajās struktūrās.
23.5. izskatīt audzēkņu, vecāku un skolotāju attieksmi pret Skolas prasībām,
iekšējās kārtības noteikumiem un rekomendēt attiecīgu ietekmēšanas vai
stimulēšanas līdzekļu piemērošanu.
23.6. ierosināt un rūpēties, lai skolēniem būtu nodrošināti atbilstoši mācību un
atpūtas apstākļi, pārraudzīt (arī stimulēt) nosacījumus, lai Skolas darbiniekiem
tiktu radīti nosacījumi darba kvalitatīvai veikšanai.
24. Skolas padomes tiesības ir:
24.1. sadarboties ar Skolas administrāciju un pedagogiem;
24.2. pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar Skolas administrāciju un pedagogiem;
24.3. veicināt mācību procesa efektivitāti;
24.4. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā Skolā;
24.5. apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot Skolas sabiedriskās dzīves
veidošanā;
24.6. sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts
institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.
24.7. sekot Skolas budžeta līdzekļu racionālai izmantošanai.
24.8. izskatīt ierosinājumus jebkura pedagoga un Skolas administrācijas darba
uzlabošanai.
V. Noslēguma jautājumi
25. Reglaments stājas spēkā ar 2018.gada 2.janvāri.
26. Grozījumus reglamentā var izdarīt pēc Skolas direktora, Skolas padomes,
Pedagoģiskās padomes vai dibinātāja priekšlikuma. Grozījumus Noteikumos
apstiprina Skolas padomes priekšsēdētājs.

Direktore

A.Velmunska
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