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Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu padomes reglaments
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu un
Jelgavas Valsts ģimnāzijas nolikuma 1.5. punktu.
1. Vispārējie noteikumi.
1.1. Skolēnu padome (turpmāk, SP) ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska izglītojamo
organizācija, kas izveidota saskaņā ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas (turpmāk, JVĢ)
nolikumu.
1.2. SP veido izglītojamie, lai pārstāvētu un aizstāvētu visu JVĢ izglītojamo intereses un
sekmētu JVĢ sabiedriskās dzīves veidošanos.
1.3. SP savā darbībā ievēro SP reglamentu, JVĢ nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, kā
arī citus normatīvos aktos, kas attiecināmi uz JVĢ pašpārvaldes darbu.
1.4. SP ir ieteikuma tiesības JVĢ administrācijai.
2. Mērķi un uzdevumi.
2.1. SP mērķis ir panākt izglītojamo un JVĢ administrācijas interešu saskaņošanu un
izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba
organizēšanā attiecīgu iemaņu un prasmju apgūšanā.
2.2. SP galvenie uzdevumi:
2.2.1. sadarboties ar JVĢ administrāciju un pedagogiem;
2.2.2. pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar JVĢ administrāciju un pedagogiem;
2.2.3. iesaistīties mācību un JVĢ sadzīves apstākļu uzlabošanā;
2.2.4. risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
2.2.5. apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves uzlabošanā;
2.2.6. sadarboties ar citu izglītības iestāžu izglītojamo padomēm pieredzes apmaiņai un
citiem sadarbības mērķiem.
3. Padomes struktūra.
3.1. Prezidents - ikviens 10., 11. klases izglītojamais, kurš ievēlēts aizklātās vēlēšanās, kurās
piedalās visi 7. - 12. klašu izglītojamie un pedagogi.
3.2. SP, kuras sastāvā var būt ikviens 9. - 11. klases izglītojamais, kurš pieteicis savu dalību,
uzrakstot iesniegumu ar motivāciju darboties SP.
3.3. Brīvprātīgie palīgi - ikviens 7. - 12. klases izglītojamais, kurš uzrakstījis iesniegumu,
izsakot gatavību iesaistīties SP darbā viena vai vairāku pasākumu organizēšanā.
3.4. Pilsētas skolēnu domes pārstāvji.
3.5. SP sastāva maiņa un prezidenta vēlēšanas notiek septembra beigās vai oktobra sākumā.
3.6. SP un prezidents darbojas vienu mācību gadu. Nākamajā gadā drīkst kandidēt atkārtoti.

4. SP darba organizācija.
4.1. SP sēdes notiek reizi nedēļā, nepieciešamības gadījumā tiek sasaukta ārkārtas sēde.
4.2. Ja SP sēdē tiek lemts par svarīgiem ar skolu saistītiem jautājumiem un skolas lielajiem
pasākumiem, pēc SP ierosinājuma uz sēdi jāierodas klašu vecākajiem.
4.3. Brīvprātīgie pēc savas vēlēšanās var apmeklēt visas sēdes vai arī tikai tās, kurās tiek lemts
par konkrēto pasākumu.
4.4. Mācību gada sākumā tiek izstrādāts perspektīvais darba plāns, sēžu darba plāns,
saskaņojot to ar skolas darba plānu un prioritātēm.
4.5. SP prezidents:
4.5.1. stājas amatā, kad ir nodevis un parakstījis zvērestu,
4.5.2. pārzina JVĢ darbu un prioritātes,
4.5.3. ir atbildīgs par visām SP aktivitātēm,
4.5.4. pārzina visu komisiju darbu, prot komunicēt ar pārējiem SP locekļiem,
4.5.5. vada SP sēdes,
4.5.6. ar savu stāju, sekmēm un uzvedību ir piemērs visiem JVĢ izglītojamajiem,
4.5.7. savā darbībā ievēro ētikas normas un JVĢ iekšējās kārtības noteikumus,
4.5.8. gada beigās informē JVĢ izglītojamos par SP darbu.
4.6. Ja prezidents pārkāpj kādu no nosacījumiem, viņš var tikt atstādināts no prezidenta amata
pēc JVĢ pedagogu vai izglītojamo ierosinājuma.
4.7. Katra komisija risina savai sfērai atbilstošas problēmas, saskaņojot tās ar pārējo SP:
4.7.1. kultūras komisija - skolas kultūras pasākumu organizēšana,
4.7.2. sporta komisija - starpklašu sacensību un sporta dienas organizēšana,
4.7.3. informācijas komisija - izglītojamo informēšana par JVĢ notiekošajām aktivitātēm,
4.7.4. komunikāciju komisija - JVĢ tēla veidošana,
4.7.5. katru komisiju vada SP pārstāvis, kurš ievēlēts pirmajā SP sēdē,
4.7.6. nepieciešamības gadījumā var tikt veidotas arī citas komisijas.
4.8. Katra SP locekļa pienākums ir:
4.8.1. ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus un ētikas normas,
4.8.2. ar savu stāju, sekmēm un uzvedību būt piemēram citiem ģimnāzijas skolēniem,
4.8.3. regulāri apmeklēt SP sēdes,
4.8.4. atbildēt par savas komisijas darbu,
4.8.5. prast strādāt komandā.
5. Noslēguma jautājumi.
5.1. Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež SP sēdē, noformējot grozījumu projektu
parakstīšanai JVĢ direktoram.
5.2. Atzīt par spēku zaudējušu JVĢ SP 16.09.2013. reglamentu.
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