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VENTSPILS 2. PAMATSKOLAS SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES
REGLAMENTS
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Ventspils 2. pamatskolas skolēnu pašpārvalde darbojas atbilstoši Izglītības
likuma 55. pantam.
1.2. Skolēnu pašpārvaldi veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses
un tiesības, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos, veicinātu mācību procesa
efektivitāti.
1.3. Skolēnu pašpārvaldes darbības pamats ir skolas direktores apstiprināts skolēnu
pašpārvaldes nolikums.
1.4. Skolēnu pašpārvaldei var būt sava simbolika un atribūtika.
1.5. Skolēnu pašpārvaldei ir padomdevēja tiesības Ventspils 2.pamatskolas
administrācijai.
1.6. Skolēnu pašpārvalde strādā patstāvīgi, bet darbību saskaņo ar direktores vietnieci
audzināšanas darbā, direktori.
2. Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķi un galvenie uzdevumi.
2.1. Skolēnu pašpārvaldes mērķis ir panākt skolēnu un skolas vadības interešu
saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos ārpusklases darbā, mācību procesā un
sabiedriskā darba organizēšanā.
2.2. Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi:
2.2.1. pārstāvēt skolēnu viedokli un intereses dažādu problēmu risināšanā, palīdzēt
atrisināt konfliktus, pārstāvēt skolēnus;
2.2.2. izzināt skolēnu intereses, vēlmes darīt zināmas skolas vadībai un tās īstenot;
2.2.3. informēt skolas skolēnus par savu darbību un atskaitīties skolēnu sanāksmēs un
Skolas vecāku padomē 1x semestrī;
2.2.4. veicināt savstarpējās uzticēšanās atmosfēru skolā un sadarboties ar citu skolu
pašpārvaldēm;
2.2.4. piedalīties pilsētas skolēnu pašpārvalžu sanāksmēs, pasākumos.
2.2.5.veicināt skolas popularitāti.
3. Skolēnu pašpārvaldes izveide un vēlēšanas.
3.1 Pašpārvaldi veido pamatskolas un skolēni.
3.2. Pašpārvaldi veido 2 5. – 9.klašu kolektīvos ievēlēti pārstāvji (vai vairāk).
3.3. Vēlēšanās uz skolēnu prezidenta amatu var kandidēt jebkurš skolēns, kurš mācās
labi un teicami, ir aktīvi iepriekš darbojies skolēnu pašpārvaldē, klasē.
3.4. Skolēnu prezidents tiek ievēlēts uz 2 gadiem vispārējās, vienlīdzīgās un aizklātās
vēlēšanās, kuras organizē skolas direktores vietniece audzināšanas darbā un
no Pašpārvaldes izraudzīta darba grupa, kas pirmsvēlēšanu laikā iegūst vēlēšanu
komisijas statusu.
3.5. Skolēnu prezidents tiek ievēlēts, ja par viņu nobalsojuši lielākais skaits vēlētāju.
3.6.Skolēnu prezidenta atsaukšanas kārtība:

3.6.1. skolēnu prezidents var tikt atsaukts par skolēnu iekšējās kārtības noteikumu
pārkāpumiem un pienākumu nepildīšanu pēc pašpārvaldes un pedagoģiskās padomes
lēmuma;
3.6.2. ja skolēns pārtrauc mācības Ventspils 2.pamatskolā;
3.6.3. pēc skolēnu prezidenta paša vēlēšanās.
4. Skolēnu pašpārvaldes sastāvs un darbības organizācija.
4.1. Pašpārvaldē darbojas 2 pārstāvji no katras klases. Pašpārvaldes sanāksmēs bez
balsstiesībām drīkst piedalīties arī citi interesenti, klašu audzinātāji, skolotāji.
4.2. Pašpārvaldi vada skolēnu prezidents, konsultē direktora vietnieks audzināšanas
darbā.
4.3. Pašpārvaldes sanāksmes notiek 1 reizi 2 nedēļās vai arī pēc vajadzības;
4.3.1. Pašpārvaldes sēdes protokolē ievēlēts sekretārs – protokolists.
4.4. Prezidenta vietnieks ir ministru prezidents.
4.5. Pašpārvaldē darbojas 4 ministrijas – izglītības, kultūras, tiesību un sporta.
4.6. Katrs ministrs palīdz dežūrskolotājiem starpbrīžos, skolas pasākumos uzturēt
kārtību, pēc pasākuma palīdzēt sakārtot zāli, pirmā stāva gaiteni, ģērbtuves.
4.7. Ministri apvienojas darba grupās konkrētu uzdevumu veikšanai, iesaistot pārējos
skolēnus un vajadzības gadījumā lūdzot konsultāciju pedagogiem vai administrācijai.
4.8.1. Prezidenta pienākumi:
4.8.1.1. vadīt un koordinēt skolēnu pašpārvaldes darbu;
4.8.1.2. pārstāvēt skolēnu pašpārvaldi skolu pašpārvalžu sanāksmēs pilsētā;
4.8.1.3.veicināt sadarbību ar citu skolu pašpārvaldēm;
4.8.1.4. parakstīt dažādus dokumentus skolēnu vārdā;
4.8.1.5. pēc vajadzības informēt skolēnus, atskaitīties skolas administrācijai, skolas
padomei.
4.9.1. Ministru prezidenta pienākumi:
4.9.1.1 aizvietot prezidentu, kad prezidenta nav skolā;
4.9.1.2.vadīt ministru darbu;
4.9.1.3. sadarboties ar ministriem, klašu vecākajiem.
4.10.1.Izglītības ministra pienākumi:
4.10.1.1.palīdzēt organizēt mācību priekšmetu nedēļas, izglītojošus konkursus;
4.10.1.2.sadarboties ar klašu mācību pārziņiem.
4.11.1. Kultūras ministra pienākumi:
4.11.1.1.izzināt, veidot un izkopt skolas tradīcijas;
4.11.1.2.palīdzēt organizēt un vadīt pasākumus skolā.

4.12.1. Tiesību ministra pienākumi:
4.12.1.1. organizēt skolēnu dežūras diskotēku laikā;
4.12.1.2. rūpēties par skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
4.13.1. Sporta ministra pienākumi:
4.13.1.1. izzināt skolēnu intereses sporta jomā;
4.13.1.2.palīdzēt organizēt un vadīt sporta pasākumus;
4.13.1.3.popularizēt veselīgu dzīvesveidu.
4.14. Pašpārvaldes dalībnieku atsaukšanas kārtība:
4.14.1. Pašpārvaldes dalībnieks var tikt atsaukts pēc pašpārvaldes lēmuma par skolēnu
iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem un atkārtotu sanāksmju neapmeklēšanu bez
attaisnojoša iemesla;
4.14.2. ja skolēns pārtrauc mācības Ventspils 2.pamatskolā.
4.15. Atbrīvotā pašpārvaldes dalībnieka vietā tiek ievēlēts cits attiecīgās klases
pārstāvis, jauno dalībnieku apstiprina balsojot.
5. Skolēnu pašpārvaldes pienākumi un tiesības.
5.1. Pašpārvaldei ir tiesības:
5.1.1. organizēt pašpārvaldes darbību atbilstoši tās nolikumam, Ventspils
2.pamatskolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;
5.1.2. iesniegt priekšlikumus Ventspils 2.pamatskolas administrācijai un saņemt
motivētu atbildi;
5.1.3. piedalīties skolas darba plānošanā;
5.1.4. pašpārvaldes prezidents pārstāv skolēnu intereses skolas padomē;
5.1.6. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai skolas nolikumā, skolēnu iekšējās
kārtības noteikumos un pašpārvaldes nolikumā;
5.1.7. izteikt pašpārvaldes dalībnieku viedokli un skolēnu viedokli, ja tas pamatojams
ar rakstiskiem iesniegumiem vai aptauju rezultātiem;
5.1.8. izteikt savas domas, vērtējumus un ierosinājumus tam atvēlētās vietās, skolas
avīzē, informatīvajās sanāksmēs un skolēnu pilnsapulcēs, ievērojot valodas kultūras
un ētikas normas.
5.2. Pašpārvaldes pienākumi:
5.2.1. organizēt skolēnu daudzveidīgajām interesēm un spējām atbilstošas aktivitātes,
rūpēties par pasākuma telpu sakārtošanu;
5.2.2. iesaistīties skolas nolikuma un iekšējās kārtības noteikumu izpildes
nodrošināšanā;
5.2.3. informēt administrāciju un
pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;

skolēnus

par pašpārvaldes

darbību,

par

5.2.4. ar savu attieksmi pret mācībām un sabiedrisko darbu rādīt priekšzīmi pārējiem
skolēniem;
5.2.5. rūpēties par skolēnu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
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