
Guidance about school policies: Latvian 

 

  

Šī brošūra dos jums 

priekšstatu par skolu politiku 

būtību. 

Jūs varat pieprasīt brošūras 

kopiju jūsu dzimtajā valodā.   

Brošūra ir pieejama šādās 

valodās: - 

 

 

Filipīniešu, igauņu, latviešu, 

lietuviešu, malajalamiešu, 

ķīniešu (mandarīnu), poļu, 

portugāļu, rumāņu, slovāku. 

Skolu politikas 

norādījumi vecākiem 

jaunpienācējiem 
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Pretiebiedēšanas politika 

 

Definīcija 

Iebiedēšana ir atkārtota uzvedība, kas izraisa fiziskas vai emocionālas sāpes indivīdam vai 

viņa ģimenei. 

Iebiedēšana var izpausties dažādos veidos, un tā var ietvert: 

 

Fiziskus uzbrukumus 

Mantu bojāšanu 

Ķircināšanu 

Piedraudēšanu 

Apsaukāšanu 

Indivīda izslēgšanu vai izolēšanu 

Kiberiebiedēšanu - izmantojot mobilo tālruni vai tiešsaistē 

  

Mērķis 

Pretiebiedēšanas politikas mērķis ir radīt skolās tādu ētiku, kas padarītu iebiedēšanu 

nepieņemamu.  Skolās ir jāizveido savstarpējas cieņas gaisotne, un, ja notiek iebiedēšana, 

tā ir jārisina nekavējoties un efektīvi. 

 

Apmeklētības politika 

 

Definīcija 

Saskaņā ar normatīviem apmeklētības noteikumiem, skolēniem ir jāapmeklē skola vismaz 

190 dienas gadā.  

 

Mērķis 

Politikas mērķis ir veicināt labu apmeklētību un punktualitāti, kas noderēs arī darba vidē.  

Zema apmeklētība var nopietni ietekmēt skolēna veiktspēju. 

Skolas mērķis ir uzlabot vispārējo apmeklētību, identificējot prombūtnes iemeslus un 

tādējādi izstrādājot un īstenojot stratēģijas visos līmeņos, lai veicinātu labāku apmeklētību. 

 

Bērnu aizsardzības politika 

Definīcija 

Bērnu aizsardzības politika ir vajadzīga, lai pasargātu bērnus un jauniešus no vardarbības, 

piemēram, sliktas izturēšanās vai nolaidības, kas izraisa fiziskas, seksuālas vai emocionālas 

traumas vai kaitējumu. 

 

Mērķis 

Bērnu aizsardzības politikas mērķis ir sniegt ieteikumus skolām par nepieciešamo rīcību, ja ir 

aizdomas, ka pret bērnu pielieto vardarbību vai izturas nevērīgi. Skolēna labklājība 

vienmēr ir pirmajā vietā. 
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Uzvedības pārvaldīšanas politika 

 
Definīcija 

Uzvedības pārvaldīšana ir nepieciešama, lai skolēni varētu attīstīt pašdisciplīnu un 

uzņemtos atbildību par savu uzvedību un rīcību. Tā ir būtiska efektīvai mācību materiālu 

apguvei un pasniegšanai.  Ir svarīgi iedrošināt un uzslavēt pozitīvo uzvedību un attieksmi. 

Par uzvedības pārvaldīšanas īstenošanu ir atbildīgi skolas kopienas locekļi, darbinieki, 

skolēni un vecāki.   

 

Mērķis 

Uzvedības pārvaldīšanas politikas mērķis ir veicināt pašdisciplīnu, pašapziņu, neatkarību un 

atbildības sajūtu. Tā veicina pozitīvas attiecības starp visiem skolas kopienas locekļiem, kas 

ļauj nodrošināt efektīvu apmācību. 

 

Narkotiku un atkarību vicinošu vielu lietošanas politika  

 
Definīcija 

Izglītošana par narkotiku un atkarību vicinošu vielu lietošanu ir domāta, lai paaugstinātu 

skolēnu izpratni par šādu vielu ietekmi uz emocionālo, fizisko un sociālo labklājību.   

 

Mērķis 

Narkotiku un atkarību vicinošu vielu lietošanas politikas mērķis ir nodrošināt skolēnus ar 

precīzu informāciju par narkotikām, citām kaitīgām vielām un veselības apdraudējumu, 

kas izriet no šādu vielu ļaunprātīgās lietošanas. Tā arī tiecas attīstīt skolēnu spējas noraidīt 

sabiedrībā pastāvošo narkotiku lietošanas kultūru un informēt viņus par palīdzības un 

atbalsta saņemšanas iespējām. 

 

Veselības izglītības politika 

Definīcija 

Veselības izglītības mērķis ir sagatavot skolēnus dzīvei ārpus skolas, uzlabojot viņu izpratni 

par veselīgu dzīvesveidu.  Veselības izglītība aptver plašu tematu klāstu, kas atbilst bērna 

vecumam un var ietvert izpratni par narkotikām (piemēram, alkoholu un tabaku), ēšanas 

traucējumiem un seksuālo uzvedību. 

 

Mērķis 

Veselības izglītības politikas mērķis ir uzlabot skolēnu pašapziņu, mudināt viņus izdarīt 

apzinātu izvēli un uzņemties atbildību par savu un citu cilvēku veselību.    
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Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) drošības politika 

 

Definīcija 

IKT var ietvert datoru, klēpjdatoru, iPad, kameru, DVD atskaņotāju un mobilo telefonu 

izmantošanu. 

  

Skolā bieži bieži tiek izmantototas tādas tehnoloģijas kā internets, e-pasts, multivide, 

ziņojumapmaiņa un balss/video zvani. 

  

Mērķis 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) drošības politikas mērķis ir nodrošināt, ka IKT 

tiek izmantotas drošā, atbildīgā, ētiskā, likumīgā un saprātīgā veidā, lai izvairītos no 

materiāliem, kas var būt nepiemēroti vai kaitīgi. 

 

Attiecību un dzimumizglītības politika 

 
Definīcija 

Attiecību un dzimumizglītības mērķis ir attīstīt attieksmes, pārliecības un vērtības par 

personīgām un sociālām attiecībām dzīvē. Tai būtu jānotiek ētiski drošajā sociālajā vidē 

skolā un kopienā.   

 

Mērķis 

Attiecību un dzimumizglītības politikas mērķis ir uzlabot visu bērnu un jauniešu vispārējo 

personisko, sociālo un morālo attīstību,  pašcieņas attīstība, morālās atbildības veicināšana 

un prasme veikt apzinātu izvēli par attiecībām.  Attiecību un dzimumizglītības nodarbībām 

ir jānotiek savstarpējas uzticības, cieņas un konfidencialitātes apstākļos. 

 

Politika par drošu apiešanos ar medikamentiem 

 

Definīcija  

Politika par drošu apiešanos ar medikamentiem nodrošina, ka skolēnu medikamenti tiek 

uzglabāti un pielietoti drošā veidā saskaņā ar vecāku norādījumiem. 

 

Mērķis 

Politikas mērķis ir nodrošināt, ka visi darbinieki un vecāki tiek informēti par skolēnu 

medikamentu pielietošanas un uzglabāšanas procedūrām skolā. 
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Speciālā izglītība: Prakses kodeksa posmi 

 

Definīcija un mērķis 

 

Prakses kodekss ir piecu posmu pieeja, kas tiek izmantota, lai atpazītu un atbalstītu 

skolēnus ar īpašām vajadzībām.  1. un 2. posmu veic skola, un vecāki ir informēti par to, 

kas notiek.  3. posmā skola var lūgt palīdzību no ārpuses, piemēram, no izglītības 

psihologa. 4. posmā varētu būt nepieciešams skolēna vajadzību normatīvais novērtējums. 

4. posmā iesaistās Izglītības pārvaldes iestādes speciālās izglītības nodaļa.  

 

Ja jūsu bērnam ir īpašas izglītības vajadzības, jums vajadzētu informēt par to skolu, lai tā 

varētu sniegt palīdzību un atbalstu. 

 

Saprātīga spēka pielietošanas/drošas apiešanās politika 

 

Definīcija 

Saprātīga spēka pielietošanas un drošas apiešanās politika veido drošu vidi visai skolas 

kopienai (skolēniem un personālam), kā arī veicina un atbalsta pienācīgu uzvedību. 

"Saprātīgs spēks" ir minimālais nepieciešamais spēks, lai apturētu skolēnu no fiziska 

kaitējuma nodarīšanas sev, citai personai vai no nopietnas īpašuma bojāšanas. Saprātīgs 

spēks ir jāpielieto tā, lai saglabātu visu iesaistīto personu cieņu, atrisinātu situāciju un 

nomierinātu skolēnu. 

 

Mērķis 

Saprātīga spēka pielietošanas un drošas apiešanās politikas mērķis ir radīt mācību vidi,  

kurā gan jaunieši, gan pieaugušie jutīsies droši un aizsargāti no kaitējuma. Tās mērķis ir 

nodrošināt, ka skolēni ir aizsargāti no jebkāda veida fiziskas iedarbības, kas ir nevajadzīga, 

nepiemērota, pārmērīga vai kaitīga. Darbinieki ir jāinformē par apstākļiem, kuros viņi 

varētu izmantot spēku, lai savaldītu skolēnus, un kā šādu spēku varētu piemērot. 

 

 

 

 

 

Citi tulkoti dokumenti vecākiem ir pieejami Izglītības ministrijas mājas lapā 

 

Informācijas brošūra par bērnu aizsardzību izglītībā  

https://www.education-ni.gov.uk/publications/child-protection-education                                                                                  

 

Informācijas brošūra par labu uzvedību skolā  

https://www.education-ni.gov.uk/publications/good-behaviour-school-leaflet-parents                                                                          
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