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Ogres Mūzikas skolas pedagoģiskās padomes nolikums. 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Izglītības programmās noteikto prasību kvalitatīvai īstenošai un dažādu ar 

mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai Ogres Mūzikas 

skolā (turpmāk tekstā – Skola), visi pedagogi tiek apvienoti Pedagoģiskajā 

padomē (turpmāk tekstā – Padome).  

2. Padome darbojas saskaņā ar Skolas nolikumu un Padomes nolikumu. 

II. Darba organizācija 

1. Padomes darbu vada Skolas direktors vai direktora vietnieks mācību darbā. 

2. Padomes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi semestrī, tās darba kārtība un laiks 

tiek izziņots ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes sākuma. 

3. Padomes sēdes ir atklātas un tiek protokolētas. 

4. Padome ir lemtspējīga, ja tās darbā piedalās vairāk nekā puse skolas pedagogu. 

5. Padome pieņem lēmumus ar balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits 

dalās vienādi, izšķirošā ir Padomes vadītāja balss. 

6. Padomes lēmumu izpildei seko Skolas direktors, kurš nākamajā Padomes sēdē 

ziņo par lēmumu izpildes gaitu. 

7. Pedagoģiskās padomes lēmumi stājas spēkā pēc direktora attiecīga rīkojuma 

izdošanas. 
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III. Padomes darbības virzieni 

1. Padome izvērtē, analizē un apspriež ar pedagoģisko procesu saistītus jautājumus, 

risina dažādus ar Skolas darbību saistītus organizatoriskus jautājumus, kā arī 

pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros.  

2. Padome lemj par: 

2.1. Audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē; 

2.2. Audzēkņu atskaitīšanu no mācībām Skolā; 

2.3. Audzēkņu individuālo mācību plānu izstrādi; 

2.4. Liecību un skolas beigšanas dokumentu izsniegšanu; 

2.5. Citiem jautājumiem savas kompetences ietvaros.  

3. Padome izvērtē: 

3.1. Skolas vadības pārskatus un ziņojumus par Skolas mērķu un galveno 

uzdevumu izpildi; 

3.2. Skolas nolikuma, noteikumu un darba plānu izstrādi, kā arī sniedz 

priekšlikumus izmaiņu veikšanai tajos; 

3.3. Skolas izstrādātas izglītības programmas un iesaka tās apstiprināšanai Skolas 

direktoram; 

3.4. Skolas audzēkņu mācību pārbaudījumu un ārpusklases pasākumu norises 

lietderību, iesniedzot Skolas darba plānu apstiprināšanai Skolas direktoram; 

3.5. Nodaļu metodisko komisiju sagatavotos jautājumus par audzēkņu 

piedalīšanos ārpusskolas konkursos, skatēs, koncertos un citos projektos; 

3.6. Nodaļu metodisko komisiju un pedagoģisko darbinieku profesionālo darbību; 

3.7. Nodaļu metodisko komisiju sagatavotos priekšlikumus pedagogu 

profesionālajai pilnveidei un pieredzes apmaiņai; 

3.8. Skolas mācību un audzināšanas darba rezultātus, audzēkņu mācību 

sasniegumus, ierosinot Skolas Direktoram izteikt atzinību darbiniekiem, 

audzēkņiem un viņu vecākiem (aizbildņiem) par teicamiem un izciliem 

rezultātiem; 

4. Padome apspriež aktuālāko profesionālo informāciju par izglītības, audzināšanas 

un zinātniski metodiskajiem darba jautājumiem, pedagoģiski psiholoģisko 

problēmu risināšanu, kā arī dažādus ar Skolas materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošanu un inovatīvo darbību saistītus jautājumus; 

5. Apkopo, analizē un izvērtē audzēkņu mācību pārbaudījumu rezultātus un 

sasniegumu dinamiku; 

6. Apspriež, izvērtē un lemj par citiem aktuāliem jautājumiem savas kompetences 

ietvaros. 

IV. Citi noteikumi 

13. Grozījumus Pedagoģiskās padomes nolikumā var izdarīt pēc administrācijas vai 

Pedagoģiskās padomes priekšlikuma 

 

 


