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PEDAGOĢISKĀS PADOMES 

REGLAMENTS 

 

2008.gada 4.janvārī. 

Ogre 

Izstrādāts saskaņā ar 

Vispārējās izglītības 

likuma 12.pantu un 

skolas Nolikuma 

9.pantu. 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1.Jaunogres vidusskolas (turpmāk – Skola) pedagoģiskā padome (turpmāk – 

Padome) ir pašpārvaldes institūcija un izveidota dažādu ar mācību un 

audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību nosaka direktora 

apstiprināts reglaments. 

2. Mērķi un galvenie uzdevumi 

 

2.1.Padomes darbības mērķis ir konsolidēt visas iespējas izglītības iestādes mācību 

un audzināšanas darba kvalitātes paaugstināšanai. 

2.2.Padomes galvenie uzdevumi ir: 

 veikt pedagoģiskā procesa izvērtēšanu un izstrādāt priekšlikumus to 

uzlabošanai; 

 pedagoģiskā procesa analīzes rezultātā noteikt Skolas darbības prioritātes, 

mērķus un uzdevumus, plānot ilgtermiņa attīstību, mācību gada darbu; 

 popularizēt un praksē izmantot labāko pedagogu darba pieredzi un 

zinātniskos sasniegumus pedagoģijā un psiholoģijā; 

 veidot vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas 

pamatjautājumos; 

 izstrādāt un akceptēt perspektīvo plānu mācību gadam; 

 izvērtēt skolas pašvērtējumu. 

 

3. Padomes sastāvs 

3.1.Padomes sastāvā ir skolas vadība, pedagogi, medicīnas darbinieki.  

3.2.Skolas direktores ir skolas padomes priekšsēdētājs. 

3.3.Uz vienu gadu padome ievēl protokolistu atklātā balsošanā. 

 

 

4. Padomes darba organizācija 

 

4.1.Padome strādā saskaņā ar darba plānu, kas ir skolas darba plāna sastāvdaļa. 



 2 

4.2.Padomes sēdes sasauc ne retāk kā 3 reizes mācību gadā. 

4.3.Padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Padome ir lemtspējīga, ja sēdē 

piedalās divas trešdaļas Padomes locekļu. 

4.4.Pedagoģiskās padomes lēmumi iegūst juridisku spēku pēc to apstiprināšanas ar 

direktora rīkojumu. Pārējiem pedagoģiskās padomes lēmumiem ir ieteikuma 

raksturs. 

 

5. Padomes darba formas 

 

5.1.Padomes pamatdarba forma ir sēde: 

o organizatoriski – pedagoģiskā; 

o informatīvās sēdes/apspriedes aktuālu jautājumu risināšanai; 

o analītiskās sēdes (pedagoģiski psiholoģiskās konferences), diskusiju veida; 

o zinātniski metodiskā; 

o administrācijas gada atskaites; 

o instruktīvi – metodiskā. 

 

6. Padomes funkcijas 

6.1.Izskatīt un akceptēt mācību gada darba plānu, galvenos mērķus un uzdevumus, 

noteikt prioritātes. 

6.2.Ik gadu izskatīt skolas pašvērtējumu. 

6.3.Noteikt mācību un audzināšanas darba pilnveidošanas virzienus. 

6.4.Izskatīt skolas Attīstības plānu un grozījumus tajā. 

6.5.Izskatīt skolas iekšējos normatīvos aktus unto grozījumu projektus. 

6.6.Noteikt skolas metodisko tēmu. 

6.7.Izpētīt skolas pedagoģisko darbinieku inovācijas darbību. 

6.8.Izglītības projektu izstrāde, apkopošana. 

 

7. Padomes darba dokumentācija 

 

7.1.Padomes sēdes tiek protokolētas. Padomes sēžu protokoli glabājas atbilstoši 

apstiprinātajai lietu nomenklatūrai. 

 

7.2.Protokolists pēc padomes sēdes 3 dienu laikā iesniedz protokolu direktoram 

parakstīšanai. 

8. Grozījumi pedagoģiskās padomes reglamentā 

8.1. Grozījumi reglamentā tiek apspriesti pedagoģiskajā padomē un tos apstiprina 

direktors. 

 

9. Atzīt par spēku zaudējušu 

9.1. Jaunogres vidusskolas pedagoģiskās padomes nolikumu no 22.03.2006., rīkojums 

Nr.86. 

 

 

 

Jaunogres vidusskolas direktore _______________  Ludmila Sokolova 
(paraksts) (paraksta atšifrējums) 

 

 


