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JELGAVAS 4. VIDUSSKOLAS SKOLĒNU PADOMES
DARBĪBAS NOTEIKUMI
I.Vispārīgie jautājumi
1. Jelgavas 4. vidusskolas Skolēnu padome (turpmāk tekstā J4V SP) ir demokrātiska un sabiedriska
skolēnu līdzpārvaldes forma.
2. J4V SP izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu skolas sabiedriskās
dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti.
3. J4V SP savā darbībā ievēro Jelgavas 4. vidusskolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, J4V
SP noteikumus.
4. J4V SP veido 9.-12. klašu ievēlēti pārstāvji un brīvprātīgie.
5. J4V SP vada prezidents, divi vietnieki, konsultē direktora vietniece S.Baltiņa.
6. J4V SP prezidenta vietnieki vada Mazo skolēnu padomi, kuras sastāvā darbojas 1.-8. klašu pārstāvji.

II. Jelgavas 4. vidusskolas Skolēnu padomes darbības mērķis un galvenie
uzdevumi
7. Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir veicināt skolēnu un skolas administrācijas interešu
saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos skolas darbā, sabiedriskā darba un brīvā laika
organizēšanas iemaņu apgūšanā.
8. J4V SP galvenie uzdevumi:
7.1. izstrādāt J4V SP noteikumus,
7.2. sadarboties ar izglītības iestādes administrāciju un skolotājiem,
7.3. pārstāvēt skolēnu intereses un viedokli Skolas padomē,
7.4 izteikt priekšlikumus skolas normatīvo dokumentu izstrādē un darbības plānošanā,
7.5. veicināt mācību un audzināšanas procesa efektivitāti, izsakot priekšlikumus un ierosinājumus,
7.6. izteikt priekšlikumus un ierosinājumus mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanai skolā,
7.7. organizēt skolas sabiedrisko dzīvi,
7.8. rosināt skolēnu iniciatīvu un vēlmi līdzdarboties ārpusstundas pasākumos,
7.9. veicināt Jelgavas 4. vidusskolas popularitāti,
7.10. sadarboties ar citu skolu skolēnu pašpārvaldēm, pilsētas skolēnu domi, pašvaldības, valsts
institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.
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III. Skolēnu padomes izveide un vēlēšanas
9. J4V SP prezidentu un vietniekus katru mācību gadu aizklāti izvēl Skolēnu padomes locekļi
sanāksmē septembrī.
10. Par J4V SP prezidentu var kļūt jebkurš J4V SP loceklis, kurš ir bijis vismaz vienu gadu J4V SP
sastāvā.
11. J4V SP prezidenta un vietnieku kandidāti veido prezentāciju par sevi, argumentēti izklāstot vēlmi
darboties kā J4V SP prezidentam vai vietniekiem.
12. J4V SP vēlēšanas notiek katra mācību gada septembrī.
13. Katrs 9.-12. klases skolēns var kandidēt J4V SP vēlēšanās.
14. J4V SP kandidāti veido prezentāciju par sevi, argumentēti izklāstot vēlmi darboties J4V SP.
15. J4V SP kandidāti ar savu prezentāciju uzstājas J4V SP sanāksmē.
16. J4V SP locekļi pēc kritērijiem (1.pielikums) vērtē kandidātus.
17. Ar J4V SP kandidātu veidotajām prezentācijām tiek iepazīstināti Jelgavas 4. vidusskolas skolēni (TV
foajē, mājaslapā).
18. J4V SP locekļi organizē vēlēšanas, kurās par izvēlēto kandidātu var balsot ikviens 9.-12. klases
skolēns.
19. J4V SP tiek uzņemti tie kandidāti, kas vēlēšanās guvuši visvairāk balsu skaitu gan no J4V SP
locekļiem, gan balstiesīgajiem vēlētājiem.
20. J4V SP kandidāti, kas nav ieguvuši nepieciešamo balsu skaitu vēlēšanās, var darboties kā
brīvprātīgie un 1.semestra beigās tik uzņemti kā pilntiesīgi J4V SP locekļi.

IV. Skolēnu padomes sastāvs un darbības organizācija
21. J4V SP sanāksmes notiek ne retāk kā 1 reizi mēnesī.
22. J4V SP informatīvās sanāksmes notiek katru pirmdienu.
23. J4V SP sanāksmes ir obligātas visiem J4V SP dalībniekiem.
24. Ja J4V SP padomes loceklis nevar ierasties uz sanāksmi, viņš par to, minot attaisnojošu iemeslu,
informē SP prezidentu vai S.Baltiņu.
25. J4V SP sanāksmes protokolē protokolists.
26. J4V SP sanāksmes vada prezidents un/vai vietnieki.
27. J4V SP lēmumus apstiprina ar balsu vairākumu.
28. Ja skolēnu padomes loceklis neierodas uz piecām sanāksmēm un viņam nav attaisnojuma par
kavēšanu, viņš tiek izslēgts no J4V SP, saglabājot tiesības darboties kā brīvprātīgajam.
29. J4V SP locekļiem jābūt sekmīgiem mācībās, nesekmības gadījumā J4V SP sanāksmē tiek lemts par
nesekmīgo atstādināšanu no darbības J4V SP līdz sekmju uzlabošanai.

V. Skolēnu padomes tiesības un pienākumi
30. J4V SP ir tiesības:
30.1. organizēt J4V SP darbību atbilstoši Jelgavas 4. vidusskolas nolikumam, Iekšējās kārtības
noteikumiem un šiem noteikumiem.
30.2. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai J4V SP noteikumos.
30.3. iesniegt priekšlikumus Iekšējās kārtības noteikumiem.
31. J4V SP pienākumi ir:
31.1 regulāri informēt skolas administrāciju un skolēnus par J4V SP darbību, tās pieņemtajiem
lēmumiem un to izpildi,
31.2. sadarboties ar skolas administrāciju un skolotājiem Skolas nolikuma, Iekšējās kārtības
noteikumu, kā arī citu skolas iekšējo normatīvo dokumentu ievērošanas nodrošināšanai,
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1.pielikums

J4V SP kandidāta vērtēšana.
Vērtēšanas kritēriji
N.p.k.

Vārds, uzvārds

Motivācija
dalībai SP

Idejas SP
darbam

Gatavība
uzņemties
pienākumus

Prezentēšanas
prasmes

Īpašas
prasmes

Punkti
kopā
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Datums___________________

J4V SP loceklis__________________
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