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Reģistrācijas Nr. 90009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV – 4220

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4420901173

Iestādes adrese: “Dauguļu skola”, Dauguļi, Dikļu pag., Kocēnu novads, LV – 4223

Tālr./fakss 64234254; e-pasts daugulu.skola@kocenunovads.lv

Apstiprināts ar

Kocēnu novada domes

2012.gada 13.decembra

sēdes Nr.17 (13.§) lēmumu

Dauguļu speciālās internātpamatskolas

NOLIKUMS

Pieņemts saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu.

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Dauguļu speciālā internātpamatskola (turpmāk – Skola) ir Kocēnu novada domes iestāde, 
kas  īsteno  LR  Izglītības  un  Zinātnes  ministrijas  licencētu  speciālās  pamatizglītības 
programmu  izglītojamajiem  ar  garīgās  attīstības  traucējumiem.  Skolas  reģistrācijas 
apliecības numurs ir 4420901173.

 2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, LR Vispārējās izglītības likums, 
un šis nolikums, kas izdots, pamatojoties uz LR Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un 
LR Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu.

 3. Skola ir juridiska persona. Skolai ir norēķina konts bankā, noteikta parauga veidlapa. Skola 
ir tiesīga lietot zīmogu ar papildināto un mazā valsts ģērboņa attēlu atbilstoši likumam „ Par 
Latvijas valsts ģērboni”.

 4. Skolas pilns nosaukums un juridiskā adrese:

Dauguļu speciālā internātpamatskola

Dauguļi,

Dikļu pagasts,

Kocēnu novads,

LV – 4223

 5. Skolas dibinātāja nosaukums un juridiskā adrese:

Kocēnu novada dome

Alejas iela 8, Kocēni,

Kocēnu pagasts,

Kocēnu novads,

LV – 4220
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II. SKOLAS DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENI UN UZDEVUMU

 6. Skolas darbības mērķis:

 6.1. nodrošināt speciālās pamatizglītības noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;

 6.2. īstenot  izglītības  procesu,  veicināt  katra  izglītojamā  harmoniskas  personas 
veidošanos;

 6.3. veidot visiem izglītojamiem pieejamu izglītības vidi;

 6.4. sagatavot izglītojamos darbam dzīvei un sabiedrībā, veidot pamatu tālākai izglītībai;

 6.5. sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi,  ģimeni,  līdzcilvēkiem, savu tautu, 
Tēvzemi.

 7. Skolas darbības pamatvirzieni:

 7.1. izglītojošā darbība, pedagoģiski psiholoģiskā un ārstnieciski profilaktiskā korekcija;

 7.2. mācību slodzes dinamikas nodrošināšana atbilstoši izglītojamo darbspēju maiņai;

 7.3. individuāla pieeja katram izglītojamajam.

 8. Skolas galvenie uzdevumi ir:

 8.1. radīt  iespējas  un  apstākļus  bērniem  ar  garīgās  attīstības  traucējumiem  iegūt 
veselības spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību;

 8.2. īstenot speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem;

 8.3. izvēlēties  optimālas  izglītošanas  darba  metodes  un  formas,  ieviest  modernās 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas mācīšanās procesā;

 8.4. noteikt  katra  bērna  izglītošanas,  ārstēšanas  un  korekcijas  darba  mērķus  un 
uzdevumus.

III. ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

 9. Atbilstoši LR Izglītības likuma 33. pantam izglītojošo darbību reglamentējošie dokumenti ir 
LR Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās izglītības programmas. Skola īsteno:

 9.1. Speciālās  pamatizglītības  programmu  izglītojamajiem  ar  garīgās  attīstības 
traucējumiem, izglītības programmas kods 21015811;

 9.2. Speciālās  pamatizglītības  programmu  izglītojamajiem  ar  garīgās  attīstības 
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, izglītības programmas 
kods 21015911.

 10. Skolas piedāvātās izglītības programmu īstenošanu reglamentē LR Izglītības likuma 33. 
pants, LR Vispārējās izglītības likuma 10. panta pirmā daļa, 17. pants un Valsts vispārējās 
izglītības standarts.

 11. Skolā izglītību iegūst latviešu valodā.

 12. Skola izstrādā un īsteno mācību programmas, ko apstiprina direktors.

IV. IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

 13. Izglītības procesa organizāciju Skolā nosaka LR Vispārējās izglītības likums, uz tā pamata 
izdotie  Ministru  kabineta  noteikumi  un  citi  normatīvie  akti,  Darba  kārtības  noteikumi, 
Iekšējās  kārtības  noteikumi,  Skolas  padomes  reglaments,  Pedagoģiskās  padomes 
reglaments un citi skolas iekšējie normatīvie akti.

 14. Skolā  uzņem skolēnus no  1.klases līdz  11.klasei  no septiņiem gadiem,  ar  pedagoģiski 
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medicīniskās komisijas Atzinumu atbilstošajā izglītības programmā.

 15. Mācību  gada  ilgumu  nosaka  LR  Vispārējās  izglītības  likuma  36.  pants.  Mācību  gada 
sākuma un beigu datumu, kā arī skolēnu brīvdienas nosaka Ministru kabineta noteikumi. 
Papildus brīvdienas 1. klasei II. semestrī vienu nedēļu nosaka direktors, pamatojoties uz 
Kocēnu novada Izglītības pārvaldes ieteikumiem.

 16. Izglītojamo maksimālo mācību stundu slodzi un mācību stundu skaitu dienā nosaka LR 
Vispārējās izglītības likuma 33. un 34. pants. Mācību stundu ilgumu nosaka LR Vispārējās 
izglītības likuma 35. pants un skolas direktors.

 17. Izglītojamo uzņemšana skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no skolas notiek 
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 18. Mācību  darba  pamatorganizācijas  forma  ir  mācību  stunda.  Mācību  stundas  ilgums 
izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumu vai vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem ir 30 minūtes (C līmenim), izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
40  minūtes  (AB  līmenis).  Mācību  slodzes  sadalījumu  pa  nedēļām  ataino  mācību 
priekšmetu stundu saraksts. Ar Skolas direktora apstiprinātu nodarbību stundu sarakstu 
izglītojamie un pedagogi iepazīstināmi pirms katra semestra sākuma.

 19. Nodarbību saraksts:

 19.1. ietver speciālās pamatizglītības programmas mācību priekšmetus, individuālās un 
rehabilitācijas nodarbības;

 19.2. ir pastāvīgs visu semestri, izmaiņas tajā var izdarīt tikai direktora vietnieks mācību 
darbā vai cita skolas direktora norīkota atbildīgā persona;

 19.3. neiekļauj  speciālajā  pamatizglītības  programmā noteiktās  fakultatīvās  un  pulciņu 
nodarbības,  kas  tiek  organizētas,  ievērojot  brīvprātības  principu  un  ir  speciālās 
pamatizglītības programmas papildu daļa.

 20. Skola var piedāvāt izglītojamiem mācību nodarbības ārpus obligātā mācību laika, kā arī 
iespējas brīvā laika pavadīšanai atbilstoši viņu interesēm. Izglītojamajiem mācību laikā tiek 
nodrošināta uzturēšanās internātā.

 21. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas.

 22. Līdz 15 (piecpadsmit)  mācību dienas mācību gada laikā var tikt  izmantot  kases un/vai 
Skolas  organizētām  mācību  ekskursijām,  projektiem,  sporta  pasākumiem  un  citiem  ar 
mācību un audzināšanas darbību saistītiem pasākumiem.

 23. Skola audzināšanas darbā ievēro un īsteno ANO konvenciju par bērna tiesībām, LR Bērnu 
tiesību  aizsardzības  likumu,  LR  Izglītības  likumu,  Skolas  nolikumu,  Skolas  mācību  un 
audzināšanas darba plānus un citus normatīvos dokumentus par izglītību.

 24. Katras  klases  audzināšanas  darbā  pārrunājamas  tēmas:  satiksmes  drošība,  darbība 
ekstremālās  situācijās,  veselīgs  dzīvesveids,  uzvedība  un  saskarsmes  kultūra, 
dzimumaudzināšana, valsts svētki, atceres dienas, pilsoņu pienākumi un tiesības u.c.

 25. Izglītojamo  vispusīgai  attīstībai,  brīvā  laika  saturīgai  pavadīšanai  un  atpūtai,  veselības 
nostiprināšanai un fiziskai attīstībai, pamatojoties uz izstrādātajām fakultatīvo un pulciņu 
programmām, Skolā tiek organizētas ārpusstundu nodarbības un pasākumi.

 26. Izglītojamo mācību sasniegumus Skolā vērtē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem par  mācību sasniegumu vērtēšanu speciālās izglītības programmās un Dauguļu 
speciālās internātpamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas reglamentu. 

 27. Skolēniem,  kuri  apguvuši  speciālās  programmas,  izsniedz apliecību par  pamatizglītības 
ieguvi un sekmju izrakstu.

 28. Pedagogs ir tiesīgs izmantot LR Izglītības un zinātnes ministrijas ieteiktās programmas vai 
arī paša izstrādātās mācību priekšmetu programmas.

 29. Izstrādātās  mācību  priekšmetu  programmas  izvērtē  Skolas  metodiskā  komisija  un 
apstiprina direktora vietnieks izglītības jomā.
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 30. Valsts  pamatizglītības  standartā  un  mācību  priekšmetu  standartos  noteikto  prasību 
īstenošanas  kvalitātes  nodrošināšanu  organizē  un  vada  Skolas  direktora  vietnieks 
izglītības jomā.

 31. Izglītības iestādes vadītāju aizvieto nākamā zemākā amatpersona, kas ir vadītāja vietnieks 
izglītības iestādē. Ja nevar nodrošināt,  ka izglītības iestādes vadītāju  prombūtnes laikā 
aizvieto izglītības iestādes vadītāja vietnieks vai ja šāda amata izglītības iestādē nav, tad 
aizvietošanu nodrošina izglītības darbinieks, kurš ir kompetents izglītības iestādes darbībā 
un  ieņem  pedagoga  amatu,  un  var  uzņemties  atbildību  par  izglītības  procesa  norisi, 
izglītojamo  drošību  un  citu  izglītības  iestādes  vadītājam  normatīvajos  aktos  noteikto 
pienākumu ievērošanu un izpildi.

V. IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 32. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka LR Izglītības likuma 54., 55., 56. pants, Skolas 
iekšējie kārtības noteikumi, LR Bērnu tiesību aizsardzības likums.

 33. Izglītojamo tiesību aizsardzību nodrošina Skolas direktors saskaņā ar LR Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 5. un 6. pantu.

 34. Izglītojamo tiesības:

 34.1. dzīvībai  un  veselībai  drošos  apstākļos  apgūt  valsts  apmaksātu  speciālās 
pamatizglītības programmu atbilstoši skolēnu spējām un veselības stāvoklim;

 34.2. brīvi,  argumentēti  izteikt  un  aizstāvēt  savas  domas  un  uzskatus,  neaizskarot 
līdzcilvēku godu un cieņu;

 34.3. skolas  iekšējās  kārtības  noteikumos  paredzētajā  kārtībā  izmantot  skolas  telpas, 
iekārtas, aparatūru, mācību līdzekļus, elektroniskos mācību resursus, bibliotēkas un 
informācijas pakalpojumus;

 34.4. saņemt motivētu savu zināšanu un prasmju novērtējumu;

 34.5. saņemt  lietošanā  Skolas  internāta  mīksto  inventāru,  mācību  un  brīvā  laika 
pavadīšanas inventāru;

 34.6. saņemt profilaktisko medicīnisko veselības aprūpi, pirmo neatliekamo medicīnisko 
palīdzību;

 34.7. saņemt  kvalificēta  speciālista  palīdzību  psiholoģisko  un  sociālo  problēmu 
risināšanai;

 34.8. pārstāvēt skolu saskaņā ar tās deleģējumu dažāda veida pasākumos;

 34.9. saņemt bezmaksas ēdināšanu;

 34.10. izglītojamā personīgās mantas aizsardzību;

 34.11. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 35. Izglītojamo pienākumi:

 35.1. uzņemties  atbildību  par  saviem  mācību  rezultātiem  un  uzvedību,  ievērot  skolas 
noteiktās prasības;

 35.2. ievērot  šo  nolikumu,  Skolas  Iekšējās  kārtības  noteikumus,  darba  drošības 
instrukcijas, direktora rīkojumus;

 35.3. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti un sabiedrību, nediskreditēt izglītības iestādi;

 35.4. darboties  un  uzvesties  saskaņā  ar  sabiedrībā  pieņemtajām  morāles  un  ētikas 
normām;

 35.5. ievērot citu personu tiesības un intereses;

 35.6. nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību;

 35.7. atrasties skolā Iekšējiem kārtības noteikumiem atbilstošā apģērbā;
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 35.8. piedalīties skolas vides uzkopšanā un sakārtošanā.

 36. Izglītojamie, kuri sistemātiski pārkāpj šo nolikumu un Skolas iekšējās kārtības noteikumus, 
raksta  paskaidrojumu,  slēdz  rakstisku  vienošanos  par  uzvedības  uzlabošanu  par  to 
informējot  vecākus  (aizbildņus).  Par  rupjiem iekšējās  kārtības  noteikumu  pārkāpumiem 
izglītojamo  vecāki  slēdz  rakstisku  vienošanos  ar  Skolu  par  profilaktisko  pasākumu 
veikšanu. Ja vienošanās tiek pārkāpta vai lauzta, Skolas direktors rakstiski informē Kocēnu 
novada  domes  Sociālo  dienestu  par  sociālās  korekcijas  programmu  īstenošanas 
nepieciešamību.

 37. Izglītojamā faktisko rīcību var apstrīdēt iesniedzot rakstisku iesniegumu Skolas direktoram. 
Skolas direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Kocēnu novada domē.

VI. SKOLAS VADĪBA, PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU 

TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 38. Skolas darbu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba attiecīgās izglītības 
iestādes dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 39. Skolas  direktors  vada  skolas  attīstības  plānošanu  un  ir  tieši  atbildīgs  par  izglītības 
programmu  īstenošanu,  izglītības  iestādes  finanšu  un  materiālo  līdzekļu  racionālu 
izmantošanu.  Direktora  vispārējā  atbildība  noteikta  LR Izglītības  likumā,  LR Vispārējās 
izglītības likumā, LR Darba likumā, Darba koplīgumā, darba līgumā un direktora amata 
aprakstā.

 40. Skolas  skolotāju  (tai  skaitā  direktora  vietnieku)  tiesības  un  pienākumus  nosaka  skolas 
Darba kārtības noteikumi, Darba koplīgums, Darba līgums un amata apraksti.

 41. Skolotāju vispārīgie pienākumi un tiesības noteiktas LR Izglītības likumā.

 42. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot rakstisku iesniegumu direktoram. 
Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Kocēnu novada domē.

VII. SKOLAS PADOMES, PEDAGOĢISKĀS PADOMES UN METODISKĀS KOMISIJAS 
IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN KOMPETENCES

 43. Skolā, pedagoģiskā procesa, darba organizācijas, pārvaldes un citu jautājumu risināšanai, 
darbojas šādas pašpārvaldes institūcijas:

 43.1. Skolas padome;

 43.2. Skolas pedagoģiskā padome.

 44. Skolas  padome  tiek  izveidota  sadarbības  nodrošināšanai  starp  Skolu,  vecākiem  un 
sabiedrību. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Skolas padomes reglamentā.

 45. Skolas pedagoģiskā padome tiek izveidota dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu 
koleģiālai risināšanai. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors, tās sastāvā ietilpst visi 
skolā  strādājošie  skolotāji,  izglītības  psihologs,  sociālais  pedagogs  un  medicīnas 
darbinieks.  Tās  uzdevumi  un  kompetence  noteikta  Skolas  pedagoģiskās  padomes 
reglamentā. 

 46. Skolas  Metodiskās  komisijas  tiek  izveidotas  izglītības  programmu  noteiktu  prasību 
īstenošanas  kvalitātes  nodrošināšanai.  Metodisko  komisiju  darbu  organizē  un  vada 
direktora norīkots mācību priekšmeta skolotājs.

VIII. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES IEKŠĒJO NORMATĪVO AKTU GROZĪŠANAS UN 
PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
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 47. Skolas  attīstības  plānu  un  grozījumus  tajā  izstrādā  direktors,  konsultējoties  ar  Skolas 
padomi un Skolas pedagoģisko padomi un to saskaņo ar dibinātāju.

 48. Skolas  izglītības  programmas,  saskaņojot  ar  dibinātāju,  apstiprina  Skolas  direktors  un 
licencē LR Izglītības un zinātnes ministrija normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

 49. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos izdod Skolas direktors, konsultējoties ar 
Skolas padomi un Skolas pedagoģisko padomi.

 50. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos izdod Skolas direktors, saskaņojot tos ar 
Skolas padomi un arodbiedrības komiteju.

 51. Skolas padomes reglamentu un grozījumus tajā izdod Skolas direktors, saskaņojot tos ar 
Skolas padomi.

 52. Pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā izdod Skolas direktors, saskaņojot 
tos ar Skolas pedagoģisko padomi.

 53. Metodisko komisiju reglamentus un grozījumus tajos izdod Skolas direktors, saskaņojot tos 
ar Skolas pedagoģisko padomi.

 54. Izglītojamo rakstu  darbu  veikšanas un  labošanas  reglamentu  un  grozījumus tajā  izdod 
Skolas direktors, saskaņojot to ar Skolas pedagoģisko padomi.

 55. Mācību  sasniegumu vērtēšanas  reglamentu  un  grozījumus  tajā  izdod  Skolas  direktors, 
saskaņojot to ar Skolas pedagoģisko padomi.

 56. AB apmācības līmeņa izglītojamo uzvedības vērtēšanas reglamentu un grozījumus tajā  
izdod skolas direktors, saskaņojot to ar Skolas pedagoģisko padomi. 

 57. Skolas bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā izdod Skolas direktors, konsultējoties ar 
Skolas bibliotekāru.

 58. Skolas  noteikumus  par  arhīvu  un  Skolas  lietu  nomenklatūru  izdod  skolas  direktors, 
saskaņojot tos ar Latvijas Valsts arhīvu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 59. Mācību priekšmetu programmas izstrādā Skolas skolotāji, tās izskata Skolas metodiskajā 
komisijā un ar rīkojumu apstiprina Skolas direktors.

 60. Nodarbību  sarakstu  izstrādā  Skolas  direktora  vietnieks  izglītības  jomā  un  ar  rīkojumu 
apstiprina Skolas direktors.

 61. Skolas direktors savas kompetences ietvaros uz normatīvo aktu pamata vai pats pēc savas 
iniciatīvas  izdod  citus  Skolas  iekšējos  normatīvos  aktus  par  lēmuma  pieņemšanu, 
pedagogu un darbinieku pienākumu pildīšanu,  uzvedību,  darba drošību iestādē,  kā  arī 
citiem jautājumiem, kas attiecas uz iestādes darbību.

 62. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.

 63. Skolas  darbinieku  faktisko  rīcību  var  apstrīdēt,  iesniedzot  Skolas  direktoram rakstveida 
iesniegumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 64. Skolas  direktora  izdotos  iekšējos  administratīvos  aktus  vai  faktisko rīcību  var  apstrīdēt 
viena mēneša laikā, iesniedzot rakstisku iesniegumu Skolas dibinātājam – Kocēnu novada 
domei.

X. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

 65. Skola sniedz ēdināšanas pakalpojumus izglītojamajiem un Skolas darbiniekiem.

 66. Skola  var  sniegt  ēdināšanas  un  telpu  nomas  maksas  pakalpojumus,  ja  tie  netraucē 
izglītības programmu īstenošanu un ir saskaņoti ar Kocēnu novada domi. Skolas maksas 
pakalpojumi un saimnieciskā darbība tiek saskaņota un apstiprināta ar dibinātāja – Kocēnu 
novada domes, lēmumu.
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XI. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES FINANSĒJUMA AVOTI UN KĀRTĪBA

 67. Skolas finansējuma avoti ir:

 67.1. valsts budžeta mērķdotācijas;

 67.2. pašvaldības budžets;

 67.3. papildus finanšu līdzekļi.

 68. Papildus finanšu līdzekļi:

 68.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

 68.2. sniedzot maksas pakalpojumus;

 68.3. telpu īre;

 68.4. materiāli tehniskās bāzes izmantošana.

 69. Par  ziedojumiem,  kas  saņemti  mantas  veidā  (dāvinājums)  sastāda  nodošanas-
pieņemšanas  aktu,  kurā  norāda  ziedoto  mantu  daudzumu,  ziedojumu  vērtību  naudas 
izteiksmē  un  iegrāmato  šīs  materiālās  vērtības  atbilstoši  grāmatvedības  uzskaites 
prasībām un spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

XII. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

 70. Skolu reorganizē vai likvidē tās dibinātājs – Kocēnu novada dome, saskaņojot ar to ar LR 
Izglītības  un  zinātnes  ministriju  atbilstoši  spēkā  esošajiem  normatīvajiem  aktiem.  Par 
izglītības  iestādes  likvidāciju  vai  reorganizāciju  attiecīgās  institūcijas  un  personas  tiek 
informētas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš.

XIII. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOLIKUMS UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS 
KĀRTĪBA

 71. Skolas nolikumu vai grozījumus Nolikumā izstrādā skola un apstiprina dibinātājs.

 72. Grozījumus Nolikumā var ierosināt:

 72.1. Iestādes dibinātājs – Kocēnu novada dome;.

 72.2. Skolas padome;

 72.3. Skolas pedagoģiskā padome;

 72.4. Skolas direktors.

XIV. CITI NOTEIKUMI

 73. Skolas bibliotēka darbojas saskaņā ar Skolas bibliotēkas reglamentu un citiem ar izglītību 
saistītiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Tās darbu vada Skolas bibliotekārs.

 74. Skolā  darbojas  medpunkts,  lai  nodrošinātu  izglītojamo profilaktisko  veselības  aprūpi  un 
neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tā darbu organizē un vada Skolas medicīnas māsa.

 75. Skola pēc noteiktas formas un noteiktā laikā iesniedz dibinātājam atskaites, un statistikas 
pārskatus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 76. Skola  nodrošina  darba  aizsardzības,  darba  drošības  tehnikas  un  civilās  aizsardzības 
noteikumu ievērošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 77. Skola  savā darbībā  ievēro  skolu  higiēnas normu un ugunsdrošības  un darba  drošības 
noteikumu prasības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 78. Skola lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
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 79. Skola ir izveidojusi un uztur datorizētu datu bāzi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem.

 80. Ar  šī  Nolikuma  spēkā  stāšanos  atzīt  par  spēku  zaudējušu  Dauguļu  speciālās 
internātpamatskolas  Nolikumu,  kas  apstiprināts  ar  Kocēnu  novada  domes  2010.gada 
29.aprīļa sēdes Nr.8 (8.§) lēmumu.

 81. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc apstiprināšanas Kocēnu novada domē.

Dauguļu speciālās internātpamatskolas 
direktore  Anda Katkēviča
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