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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPU
PADOMES REGLAMENTS
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31.pantu
Vispārīgie jautājumi
1. Barkavas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu padome, (turpmāk tekstā- padome) ir
koleģiāla institūcija, kas izveidota ar mērķi veicināt pirmsskolas izglītības pedagogu, bērnu
likumisko pārstāvju (turpmāk tekstā- vecāki), izglītības iestādes administrācijas un
pašvaldības savstarpējo sadarbību.
2. Padome darbojas saskaņā ar reglamentu, kuru saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju,
izdod pati padome.
3. Padomes reglaments nosaka padomes kompetenci, darbības jomas, padomes struktūru, tās
personālsastāvu, darba organizāciju, informācijas aprites, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā
arī citus ar padomes darbu saistītus jautājumus.
4. Padome darbojas pastāvīgi. Tās pilnvaru termiņš ir 1 gads, ar tiesībām pārstāvjus atkārtoti
ievēlēt uz neierobežotu termiņu skaitu.
Padomes kompetence un darbības jomas
5. Padome, saskaņā ar Izglītības likuma 31.pantu īsteno šādas darbības:
5.1.
sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;
5.2.
sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai un piedalās izglītības un
audzināšanas rezultātu apspriešanā;
5.3.
sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba
organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
5.4. lemj par to, kādus individuālos mācību u.c. piederumus (mācību līdzekļus,
kancelejas un higiēnas piederumus) nodrošina vecāki;
5.5. seko mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu, līdzekļu un
materiālu atbilstību tikumiskās audzināšanas prasībām;

risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes
rīkotajiem pasākumiem, saistītus jautājumus;
5.7.
veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību;
5.8.
informē bērnu vecākus par padomes pieņemtajiem lēmumiem;
5.9.
ir tiesīga veidot vecāku interešu grupas un institūcijas.
6. Par padomes darbu un tās lēmumiem nepieciešamības gadījumā tiek informēts izglītības
iestādes dibinātājs.
5.6.

Padomes struktūra un personālsastāvs
7. Padomes sastāvā ir 7 padomes locekļi: 4 vecāki, 2 pedagogi (viens no tiem,- pirmsskolas
metodiķis) un iestādes vadītājs.
8. Vecāku pārstāvjus ievēl PIG vecāku sapulcē, no katras grupas divus vecākus. Izglītības
iestādes darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku pārstāvi.
9. Vecāku pārstāvji padomē ir vairākumā.
10. Padomes vadītāju un vadītāja vietnieku ievēl no vecāku pārstāvju vidus. Vadītāja vietnieks
pilda vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.
11. Pedagogu pārstāvjus izvirza pirmsskolas pedagogu sanāksmē, no katras grupas izvirzot
vienu pedagogu.
12. Padomes sekretāra pienākumus veic kāds no padomes locekļiem.
13. Padomes locekļu pilnvaru termiņš ir 1 gads. Padomes kārtējā gada pirmā sēde tiek sasaukta
mācību gada sākumā, kurā apstiprina personālsastāvu un nosaka vadlīnijas gada darbam.
Padomes sēžu sasaukšana un informācijas pieejamība
14. Padomes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, (ne retāk kā 2 reizes mācību gadā) ar
padomes priekšsēdētāja rakstveida paziņojumu .
15. Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par 50% no padomes locekļiem.
16. Ja padomes pārstāvis neierodas uz padomes sēdi vismaz 2 reizes, padomes sēdē tiek lemts
jautājums par attiecīgā pārstāvja izslēgšanu no padomes un jauna attiecīgās grupas
pārstāvja ievēlēšanu padomē.
17. Padomes sēdes ir atklātas, tās tiek protokolētas. Protokolēšanu veic padomes sekretārs.
18. Protokolā atspoguļo padomes sēdes dalībniekus, izskatītos jautājumus un pieņemtos
lēmumus. Sēdes protokolu paraksta padomes vadītājs.
Noslēguma jautājumi
19. Grozījumus padomes reglamentā apstiprina padomes sēdē, saskaņojot ar izglītības iestādes
vadītāju.

Reglaments izstrādāts un saskaņots pirmsskolas pedagogu apspriedē 06.04.2018.

