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Rīgas Doma kora skolas  

SKOLAS PADOMES REGLAMENTS  

  

Izdots saskaņā ar LR Izglītības likuma  

31.pantu un NMV nolikumu  

 

I Vispārējie principi un saturs 

 

1. Sadarbībai starp Rīgas Doma kora skolu (turpmāk tekstā Skola), ģimenēm un valsts un 

pašvaldības institūcijām tiek veidota Skolas padome.   

2. Skolas padome ir koleģiāla pašpārvaldes institūcija, kas darbojas saskaņā ar LR normatīvajiem 

aktiem, Skolas nolikumu un Skolas padomes reglamentu.  

3. Skolas padome ievēro sadarbības, radošas aktivitātes un ētikas principus.  

  

II Sastāvs un ievēlēšanas kārtība 

4. Skolas padomi ievēl uz 1 gadu, tās sastāvā ietilpst skolas direktors, pedagogu, skolēnu, vecāku 

pārstāvji.  

5. Padomi vada priekšsēdētājs, kuram ir divi vietnieki.  

6. Padomes priekšsēdētājs, vietnieki:  

6.1. organizē padomes darbu, lai īstenotu funkcijas; 

6.2. apstiprina Padomes sēžu kārtību, sasauc un vada Padomes sēdes;  

6.3. izsaka priekšlikumus skolas attīstības plānam;  

6.4. ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no direktora un dibinātāja (KM) ar skolas darbību saistītos 

dokumentus un informāciju, kā arī sniegt pārskatu vai informāciju par skolas darbības jautājumiem.  

  

III Padomes darba organizācija 

 

7. Padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī.  
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8. Informācija par skolas padomes sēdes norises laiku un izskatāmajiem jautājumiem tiek izsūtīta 

elektroniski vismaz 5 darba dienas pirms sēdes.  

9. Skolas padomes sēdes tiek protokolētas, protokols tiek sagatavots elektroniski, un informācija 

tiek nodota vecākiem, skolotājiem, izglītojamo pašpārvaldei.  

10. Padomes lēmumus pieņem balsojot.  

11. Padomes lēmums ir spēkā, ja sēdē piedalās vismaz puse no padomes sastāva.  

12. Nepieciešamības gadījumā skolas padome var rīkot atklātās sēdes, pieaicinot skolas 

darbiniekus, skolēnus un vecākus.  

  

IV Padomes funkcijas 

 

13. Skolas padome nodrošina sadarbību starp skolu, vecākiem un sabiedrību.  

14. Skolas padome ierosina uzlabojumus Skolas darba pamatjomās, kas attiecas uz mācību un 

audzināšanas un saimnieciskās darbību, izstrādā priekšlikumus skolas attīstības plānam.  

15. Iesniedz priekšlikumus valsts un pašvaldības institūcijām.  

16. Pamatojoties uz skolas padomes priekšlikumiem, skolas direktors var pieņemt lēmumus, kas 

stājas spēkā ar rīkojuma izdošanas datumu. 

17. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs, par tiem direktors informē pedagogus un skolēnus.  

  

Direktors         J.Ziņģītis 

 

RDKS vadītājs        G.Ceplenieks 


