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Liepājas internātpamatskolas skolēnu domes reglaments
I.

Vispārīgie noteikumi

1.1.Skolēnu dome ir sabiedriska skolēnu pašpārvaldes institūcija, ko skolēni veido pēc savas
iniciatīvas.
1.2.Skolēnu dome ir demokrātiska skolēnu kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma,
kas savas kompetences ietvaros organizē un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi, aizstāv
skolēnu tiesības un intereses.
1.3.Skolēnu dome darbojas saskaņā ar skolēnu domes reglamentu, kuru izstrādā skolēni kopā
ar direktora vietnieku audzināšanas darbā un kuru apstiprina skolas direktors.
II.

Skolēnu domes mērķi

2.1.Panākt skolēnu aktīvi iesaistīšanos mācību procesā un ārpusstundu darbā, arī sabiedriskā
darba un brīvā laika organizēšanas prasmju apgūšanā.
2.2.Panākt skolēnu un pedagogu, kā arī skolēnu un skolas administrācijas interešu
saskaņošanu.
III.

Skolēnu domes uzdevumi (pienākumi)

3.1.Pārstāvēt skolēnu viedokli un interesi sarunās ar administrāciju, pedagogiem, skolas
padomē un citur.
3.2.Organizēt sabiedrisko dzīvi skolā, sadarbojoties ar direktora vietnieku audzināšanas
darbā, audzinātāju un pedagogiem.
3.3.Rosināt un veicināt sadarbību ar citām skolām.
3.4.Izstrādāt skolēnu domes reglamentu, pēc nepieciešamības veikt grozījumus tajā.
3.5.Veicināt savstarpējo sadarbību starp skolēniem un pedagogiem.
3.6.Sadarboties ar skolas vadību mācību un audzināšanas procesa plānošanā un īstenošanā
savas kompetences ietvaros.
3.7.Piedalīties kārtības uzturēšanā skolā un tās teritorijā.
3.8.Regulāri informēt skolēnus un pedagogus par skolēnu domes darbību.

3.9.Organizēt skolēnu pašapkalpošanās darbu skolā, sadarbojoties ar direktora vietnieku
audzināšanas darbā un pedagogiem.
IV.

Skolēnu domes tiesības

4.1.Piedalīties skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādē, kuri tieši skar skolēnu intereses un/vai
vajadzības.
4.2.Ierosināt izdarīt grozījumus skolas iekšējos normatīvos aktos.
4.3.Piedalīties skolas darbības plānošanā.
4.4.Pieņemt lēmumus, kas saistoši visiem skolēniem.
4.5.Izteikt ierosinājumus skolas vadībai izglītības procesa un ārpusstundu darba pilnveidošanai.
4.6.Izteikt priekšlikumus par pamudinājumiem, apbalvojumiem un sodiem skolēniem.
4.7.Piedalīties Liepājas skolēnu domes darbā un tās organizētajos pasākumos.
V.

Skolēnu domes izveide, sastāvs un darbības organizācija

5.1.Skolā var darboties tikai viena skolēnu dome.
5.2.Skolēnu domē darbojas 5. – 9. klašu skolēni.
5.3.Skolēnu domes priekšsēdētāju ievēlē 5. – 9. klašu skolēni un skolas pedagogi.
5.3.1. Direktores vietniece audzināšanas darbā organizē skolēnu domes priekšsēdētāja
vēlēšanas.
5.3.2. Par skolēnu domes priekšsēdētaja kandidātiem informē vismaz 2 nedēļas pirms vēlēšanu
dienas.
5.3.3. Vēlēšanās drīkst piedalīties 5. – 9. klašu skolēni un skolas pedagogi.
5.3.4. Vēlēšanas notiek aizklāti.
5.3.5. Pēc vēlēšanām direktores vietniece audzināšanas darbā kopā ar domes pārstāvjiem (kuri
nav priekšsēdētāja kandidāti) apkopo rezultātus un par tiem informē skolēnus un
pedagogus ne vēlāk kā 1 dienu pēc vēlēšanām. Rezultāti tiek publicēti arī skolas mājas
lapā.
5.4.Priekšsēdētāja vietnieku ievēlē domnieki no domnieku vidus Domes sapulcē.
5.5.Katrā klasē ir atbildīgais, kurš pārstāv klasi domes sēdēs.
5.6.Domes sēdes notiek regulāri ne retāk kā reizi mēneši vai pēc vajadzības. Domes sēdes vada
skolēnu domes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.
5.7.Skolēnu domes priekšsēdētājs kopā ar direktores vietnieci audzināšanas darbā izveido gada
darba plānu, to izvērtē, labo un saskaņo Domes sēdē.
5.8.Skolēnu domes priekšsēdētājam ir pienākums un tiesības piedalīties skolas padomes sēdēs.
5.9.Skolēnu dome par savu darbu atskaitās pedagoģiskās padomes sēdē vai pedagogu sapulcē.
5.10. Skolēnu domes un komisiju sēdes protokolē, protokolus uzglabā.
5.11. Skolēnu domei ir sava telpa, kuru tā iekārto patstāvīgi, sadarbojoties ar administrāciju.
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