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Kārtība, kādā Jelgavas 1. speciālās internātpamatskola 

informē skolēmnu vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes,  

ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi 
 

Izdota saskaņā ar 2011. gada 1. februāra MK noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā 
izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais 
bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”. 

 
1. Katru mācību dienu pēs 1. stundas sekretāre apmeklē visas klases un sarakstā atzīmē skolēnus, 

kuri nav ieradušies skolā. 
2. Ja skolēns nepameklē skolu, vecāks par to no rīta informē zvanot pa tālr. 63029794 vai klases 

internāta skolotāju. Kavējumus reģistrē kavējumu žurnālā. 
3. Ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, tad tajā dienā klases internāta skolotājs 

sazinās ar vecākiem. 
4. Ja internāta skolotājam neizdodas noskaidrot kavējuma iemeslu, tad sadarbībā piesaista 

sociālo pedagogu. 
5. Ja skolēns kavē vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī un nav informācijas par neierašanās 

iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, skolas sociālais pedagogs par to 
nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) informē Jelgavas 
pilsētas izglītības pārvaldi.  
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Kārtība, kādā Jelgavas 1. speciālās 
internātpamatskola 

informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts 
iestādes,  

ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 
izglītības iestādi 

 
Izdota saskaņā ar 2011. gada 1. februāra MK 

noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē 
izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja 
izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības 
iestādi”. 

 
 Katru mācību dienu pēs 1. stundas sekretāre apmeklē visas 

klases un sarakstā atzīmē skolēnus, kuri nav ieradušies skolā. 
 Ja skolēns nepameklē skolu, vecāks par to no rīta informē 

zvanot pa tālr. 63029794 vai klases internāta 
skolotāju_________________. Kavējumus reģistrē kavējumu 
žurnālā. 

 Ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, tad tajā 
dienā klases internāta skolotājs sazinās ar vecākiem. 

 Ja internāta skolotājam neizdodas noskaidrot kavējuma 
iemeslu, tad sadarbībā piesaista sociālo pedagogu. 

 Ja skolēns kavē vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī un 
nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav 
uzskatāms par attaisnojošu, skolas sociālais pedagogs par to 
nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska 
dokumenta formā) informē Jelgavas pilsētas izglītības 
pārvaldi.  
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noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē 
izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja 
izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības 
iestādi”. 

 
 Katru mācību dienu pēs 1. stundas sekretāre apmeklē visas 
klases un sarakstā atzīmē skolēnus, kuri nav ieradušies skolā. 

 Ja skolēns nepameklē skolu, vecāks par to no rīta informē 
zvanot pa tālr. 63029794 vai klases internāta 
skolotāju_________________. Kavējumus reģistrē kavējumu 
žurnālā. 

 Ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, tad tajā 
dienā klases internāta skolotājs sazinās ar vecākiem. 

 Ja internāta skolotājam neizdodas noskaidrot kavējuma 
iemeslu, tad sadarbībā piesaista sociālo pedagogu. 

 Ja skolēns kavē vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī un 
nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav 
uzskatāms par attaisnojošu, skolas sociālais pedagogs par to 
nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska 
dokumenta formā) informē Jelgavas pilsētas izglītības 
pārvaldi.  
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izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja 
izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības 
iestādi”. 

 
 Katru mācību dienu pēs 1. stundas sekretāre apmeklē visas 
klases un sarakstā atzīmē skolēnus, kuri nav ieradušies skolā. 

 Ja skolēns nepameklē skolu, vecāks par to no rīta informē 
zvanot pa tālr. 63029794 vai klases internāta 
skolotāju_________________. Kavējumus reģistrē kavējumu 
žurnālā. 

 Ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, tad tajā 
dienā klases internāta skolotājs sazinās ar vecākiem. 

 Ja internāta skolotājam neizdodas noskaidrot kavējuma 
iemeslu, tad sadarbībā piesaista sociālo pedagogu. 

 Ja skolēns kavē vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī un 
nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav 
uzskatāms par attaisnojošu, skolas sociālais pedagogs par to 
nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska 
dokumenta formā) informē Jelgavas pilsētas izglītības 
pārvaldi.  
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noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē 
izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja 
izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības 
iestādi”. 

 
 Katru mācību dienu pēs 1. stundas sekretāre apmeklē visas 
klases un sarakstā atzīmē skolēnus, kuri nav ieradušies skolā. 

 Ja skolēns nepameklē skolu, vecāks par to no rīta informē 
zvanot pa tālr. 63029794 vai klases internāta 
skolotāju_________________. Kavējumus reģistrē kavējumu 
žurnālā. 

 Ja skolēns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, tad tajā 
dienā klases internāta skolotājs sazinās ar vecākiem. 

 Ja internāta skolotājam neizdodas noskaidrot kavējuma 
iemeslu, tad sadarbībā piesaista sociālo pedagogu. 

 Ja skolēns kavē vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī un 
nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav 
uzskatāms par attaisnojošu, skolas sociālais pedagogs par to 
nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska 
dokumenta formā) informē Jelgavas pilsētas izglītības 
pārvaldi.  
 

 




