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1. Katru izglītojamā kavēto mācību stundu mācību priekšmeta skolotājs reģistrē e- 

klases žurnālā. 
2. Vecāku pienākums ir līdz plkst.8.30 paziņot klases audzinātājam sava bērna skolas 

kavējuma iemeslu, sazinoties telefoniski vai nosūtot kavējuma pieteikumu e-klasē. 

3. Klases audzinātājs sazinās katru dienu ar to izglītojamo vecākiem, kuru kavējuma 

iemesls nav zināms, un iegūst informāciju par izglītojamā kavējuma iemeslu. 

4. Saziņu ar vecākiem klases audzinātājs reģistrē e-klasē, pie individuālajām sarunām 

ar skolēniem un vecākiem. 

5. Ja klases audzinātājs nevar vecākus sazvanīt dienas laikā, un arī nākamajā dienā 

vecāki nav sazvanāmi un izglītojamā neierašanās iemesls nav noskaidrots, klases 

audzinātājs informē skolas sociālo pedagogu. 

6. Atbilstoši skolas Iekšējās kārtības noteikumiem, ja izglītojamais neattaisnoti kavējis 

līdz septiņām mācību stundām, tad izglītojamais sniedz paskaidrojumu un vecāki 

saņem ziņojumu (telefoniski vai rakstiski); astoņas līdz divdesmit mācību stundas, 

izglītojamais atkārtoti sniedz paskaidrojumu par kavējuma iemesliem klases 

audzinātājam un vecāki saņem rakstisku brīdinājumu; vairāk par divdesmit 

stundām, tad izglītojamais saņem izsaukumu uz vadības sēdi un informācijas lapu 

vecākiem; atkārtoti kavētu stundu gadījumā direktors rakstiski informē pašvaldību. 

Vidusskolas klasēs vidusskolēns var tikt atskaitīts no skolas, ja ir neattaisnoti 

kavētas divdesmit un vairāk stundu semestrī. 

7. Ja izglītojamais neattaisnoti kavējis vairāk nekā 20 mācību stundas, Valsts 

izglītības informācijas sistēmā tiek ievadīta informācija par izglītojamā 

kavējumiem, to iemesliem, ja tie ir zināmi, un rīcību to novēršanai. 

8. Ja skolai ir aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kas bez attaisnojoša 

iemesla neapmeklē skolu, skola par to informē pašvaldības kompetentās iestādes. Ja 

pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies 

novērst, skola informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. 

9. Klases audzinātājs ir atbildīgs par savas klases izglītojamo vecāku iepazīstināšanu 

ar šo Kārtību. 

Direktore I.Šmite 

mailto:Tālr.67932265%2C67932317%2C67932713%2Ce-pastsskola@baldonesvsk.lv

