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Skrundas vidusskolas

vecāku padomes
                            REGLAMENTS

1. Vispārējie noteikumi
1.1.Vecāku padomei ir padomdevēja funkcijas, kas saistītas ar mācību, audzināšanas 
un saimniecisko darbu.
1.2. Vecāku padome drīkst izteikt savus prikšlikumus skolas darbības uzlabošanai un 
attīstībai - pašvaldībai, skolas padomei, pedagoģiskai padomei, administrācijai

2. Padomes struktūra
2.1 Padomi ievēl uz 2 gadiem klašu vecāku sapulcē
2.2. Padomes sastāvā ir viens vecāku pārstāvis no katras klases 
2.3. Padome atklāti balsojot ievēl vadītāju
2.4. Padomes vadītājs nedrīkst būt skolā strādājošs pedagogs
2.5. Padome savā darbā balstās uz apstiprināto reglamentu
2.6. Vecāku pārstāvis pārstāj būt par padomes locekli, ja viņa bērns šajā skolā vairs 
nemācās.

3. Vecāku padomes uzdevumi
3.1. Nostiprināt saikni starp ģimeni un skolu
3.2. Palīdzēt skols materiālās un saimnieciskās bāzes pilnveidošanā
3.3. Piedalīties izglītības organizēšanā vecāku vidū
3.4. Piedalīties skolas tālākattīstības plānošanā
3.5. Piedalīties skolas izdevumu tāmes sastādīšanā

4. Vecāku padomes tiesības
4.1. Izvirzīt priekšlikumus skolas administrācijai un pedagoģiskai padomei par darba 
pilnveides jautājumiem.
4.2.  Noklausīties  direktora  ziņojumu  par  skolas  materiālo  stāvokli,  problēmām 
perspektīvu.
4.3. Izsaukt uz sēdēm skolēnu vecākus, kuri bērniem nenodrošina atbilstošus dzīves 
apstākļus, nenodrošina ar nepieciešamajiem mācību piederumiem un līdzekļiem, kā 
arī nepietiekami pievērš uzmanību audzināšanai ģimenē
4.4. Sasaukt vecāku kopsapulcess
4.5. Iesaistīties dažādu pasākumu organizēšanā



5. Padomes darba organizācija un saturs
5.1.  Skolas  padomes  reglamentu  un  grozījumus  tajā  izdod  vecāku  padomes 
priekšsēdētājs, izskatot vecāku padomē un saskaņojot ar skolas direktoru.
5.2.Sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā 1x semestrī
5.3.Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu
5.4. Padomes sēdes tiek protokolētas.
5.5. Ar padomes lēmumiem tiek iepazīstināti: skolas kolektīvs, skolēnu līdzpārvalde 
skolas padome.
5.6. Skolas vecāku padomi sasauc padomes vadītājs, informējot direktoru.
5.7.Vecāku padome palīdz skolai:

organizēt  pedagoģisko,  medicīnisko  zināšanu  un  higiēniskās  audzināšanas, 
psiholoģiskās izglītošanas darbu vecāku vidū,

veikt pieredzes apmaiņu vecāku vidū,
organizēt pasākumus vecāku, skolotāju un skolēnu brīvā laika pavadīšanai.


