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SKOLAS PADOMES REGLAMENTS
I Vispārīgie noteikumi
1. Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas (turpmāk – Skola) padomes (turpmāk –
Padome) mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku vai personu, kas realizē
aizgādību (turpmāk – Vecāki), un Skolas administrācijas savstarpējo sadarbību:
1.1. Padome īsteno Skolas nolikumā noteikto mērķu sasniegšanu;
1.2. Padome savā darbībā ievēro sadarbības, radošas aktivitātes un ētikas
principus;
1.3. Padome darbojas pastāvīgi;
1.4. darbs Padomē ir brīvprātīgs;
1.5. Padome nav tiesīga mainīt Skolas direktora lēmumus.
2. Skolas padomes reglaments nosaka Skolas padomes funkcijas, struktūru, tās
sastāvu, darba organizāciju, informācijas aprites kārtību, lēmumu pieņemšanas procedūru
un to paziņošanas kārtību, kā arī citus ar Padomes darbu saistītus jautājumus (turpmāk –
reglaments).
3. Reglaments nosaka Padomes darbu līdz laikam, kamēr nav mainītas normatīvo
aktu prasības par izglītības iestāžu pašpārvalžu kompetenci, darba organizāciju un citiem
jautājumiem.
II Padomes funkcijas
4. Padome īsteno šādas funkcijas:
4.1. sniedz priekšlikumus Skolas attīstībai;
4.2. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz
priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai Skolā;
4.3. sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un Skolas darbinieku
tiesībām un pienākumiem;
4.4. lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu un
informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību Izglītības likuma mērķī
ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās
audzināšanas vadlīnijām;
4.5. risina Padomes kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar Skolas
rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;
4.6. veicina Skolas sadarbību ar sabiedrību Padomes kompetences ietvaros;
4.7. informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem reglamentā noteiktajā
kārtībā;
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4.8. ir tiesīga veidot interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot Skolas
izglītojamos un Vecākus;
4.9. veic citus reglamentā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
III Padomes struktūra un sastāvs
5. Padome ir koleģiāla institūcija, kurā darbojas Vecāku, izglītojamo un Skolas
pedagogu pārstāvji.
6. Padomē Vecāku pārstāvji ir vairākumā. Vecāku pārstāvji piesakās pēc
brīvprātības principa un atklātā balsošanā ar balsu vairākumu tiek ievēlēti Skolas vecāku
sapulcē.
7. Pedagogu pārstāvjus izvirza Skolas pedagoģiskās padomes sēdē.
8. Skola izsludina izglītojamo pieteikšanos darbam Padomē. Izglītojamo pārstāvji
piesakās pēc brīvprātības principa.
9. Vecāku, izglītojamo un Skolas pedagogu darbības laiks skolas padomē ir 2 gadi
(izņemot gadījumus, ja tiek ievēlēti atkārtoti).
10. Padomes priekšsēdētājs ar balsu vairākumu tiek ievēlēts no Vecāku pārstāvju
vidus. Padomes priekšsēdētājs organizē un vada Padomes darbu.
11. Padomes priekšsēdētājam var būt vietnieks, kas organizē un vada Padomes
darbu priekšsēdētāja prombūtnes laikā.
IV Padomes darba organizācija un informācijas pieejamība
12.
Padomes darba pamatforma ir sēde.
13.
Padomes sēdes notiek ne retāk kā 1 reizi mācību gadā, tās tiek protokolētas,
protokoli glabājas pie Skolas direktora.
14.
Informācijas sniegšanai Padomes darbā var tikt pieaicināti savas jomas
speciālisti viedokļa sniegšanai, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk un efektīvāk veiktu Padomes
kompetencē esošo jautājumu risināšanu.
15.
Padomē izvirzītos uzdevumus noformē lēmumu veidā. Lēmumi tiek
pieņemti ar balsu vairākumu.
16.
Informācija par Padomes lēmumiem (sēžu protokoli) ir pieejama
Vecākiem, izglītojamiem un Skolas darbiniekiem Skolas administrācijā.
17.
Padomes priekšsēdētājs var informēt visu izglītojamo vecākus par Skolas
padomes darbu Skolas vecāku sapulcē.
V Noslēguma jautājumi
18.
Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apstiprina Padomes sēdē.
19.
Ar šī reglamenta spēkā stāšanos spēku zaudē 2013. gada 27. novembra
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas “Skolas padomes reglaments”.
Skolas padomes reglaments pieņemts Skolas padomes sēdē 2019. gada 15. janvārī,
protokols Nr.1
Padomes priekšsēdētājs
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