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Jūrmalas Valsts ģimnāzijas padomes

REGLAMENTS
Jūrmalā
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31. pantu,
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Nolikuma 8. sadaļas 43. p
Vispārīgie noteikumi.
1. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas (turpmāk Ģimnāzija), padome (turpmāk – Ģimnāzijas
padome) izveidota ar mērķi veicināt Ģimnāzijas, pašvaldības un vecāku sadarbību
izglītības vides veidošanā, mācību un audzināšanas darba pilnveidē.
2. Ģimnāzijas padomes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Izglītības likums, Ģimnāzijas
Nolikums un Ģimnāzijas padomes Reglaments.
I. Ģimnāzijas padomes uzdevumi un kompetence.
3. Ģimnāzijas padome:
3.1. izstrādā priekšlikumus Ģimnāzijas attīstības plānam un Ģimnāzijas mācību gada
darbības programmai;
3.2. risina ar ģimnāzijas attīstību saistītus jautājumus;
3.3. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus
izglītības kvalitātes uzlabošanai Ģimnāzijā;
3.4. sniedz Ģimnāzijas direktoram priekšlikumus par ģimnāzijas darba organizāciju,
budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
3.5. ir tiesīga lemt par individuāliem mācību piederumiem, kurus nodrošina vecāki
(personas, kas realizē aizgādību);
3.6. risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar Ģimnāzijas rīkotajiem
pasākumiem saistītus jautājumus;
3.7. veicina Ģimnāzijas sadarbību ar sabiedrību;
3.8. palīdz risināt sociālos jautājumus;
3.9. veicina Ģimnāzijas atbalsta biedrības darbību;
3.10. veicina vecāku palīdzību un atbalstu Ģimnāzijas telpu un teritorijas labiekārtošanai.
II. Padomes sastāvs, struktūra un darbības kārtība.
4. Ģimnāzijas padomi ievēl Ģimnāzijas konferencē, kurā piedalās pedagogi, 1. – 12. klašu
deleģēti vecāki (personas, kas realizē aizgādību) (3 no katras klases), 9. – 12. klašu
deleģēti skolēni (4 no katras klases).
5. Ģimnāzijas padomi ievēl konferences laikā, atklāti balsojot.

6. Kandidatūras Ģimnāzijas padomes sastāvam izvirza:
6.1. vecākus (personas, kas realizē aizgādību) – klašu vecāku sapulcēs,
6.2. skolotājus – skolotāju sanāksmē;
6.3. skolēnus – klases sapulcē.
7. Ģimnāzijas padome tiek veidota un darbojas 24 cilvēku sastāvā. Tajā ietilpst,
7.1. pedagogu pārstāvji – 6 cilvēki,
7.2. vecāku (personas, kas realizē aizgādību) pārstāvji – 12 cilvēki (pa vienam
pārstāvim no klašu grupas),
7.3. skolēnu pārstāvji – 6 cilvēki.
8. Ģimnāzijas padome no sava vidus ievēl:
8.1. Ģimnāzijas padomes priekšsēdētāju no vecāku (personas, kas realizē aizgādību)
pārstāvju vidus,
8.2. sekretāru protokolistu.
9. Ģimnāzijas padomē var tikt izveidotas vairākas komisijas:
9.1. skolas attīstības un izglītības vides veicināšanas komisija,
9.2. sociālo jautājumu komisija,
9.3. citas komisijas, vadoties no Ģimnāzijas padomes locekļu ierosinājumiem.
10. Ģimnāzijas padomes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi semestrī. Ģimnāzijas padome
plāno savu darbību. Ģimnāzijas padomes sēdes tiek protokolētas. Par pieņemtajiem
lēmumiem tiek informēts Ģimnāzijas kolektīvs un vecāki.
11. Ģimnāzijas padome neiejaucas mācību procesa pedagoģiskajos un metodiskajos
jautājumos. Nepieciešamības gadījumā šo jautājumu risināšanai aicina ekspertu komisiju.
12. Ģimnāzijas padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Ģimnāzijas padomes priekšsēdētājs
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