
 

 

 

 

 

 

Kārtība,  

kādā Liepājas Katoļu pamatskola  

informē izglītojamo vecākus,   

ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla 

neapmeklē izglītības iestādi 

 

 

 

Kārtība nosaka, kādā Liepājas Katoļu pamatskola informē bērna vecākus 

(personas, kas īsteno aizgādību), ja bez attaisnojoša iemesla netiek apmeklēta izglītības 

iestāde. 

Izglītības likums nosaka, ka vecāku pienākums ir informēt izglītības iestādi par 

bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt ietekme uz mācību 

procesu. 

Liepājas Katoļu pamatskolā kavējumu uzskaites sistēma ir elektroniska. 

 

APSTIPRINU 

Liepājas Katoļu pamatskolas 

direktore ........................ I. Kalniņa 

2011.gada 24.janvārī 

Izdoti saskaņā ar MK 01.02.2011. 
Noteikumiem Nr.89 

Peldu ielā 17, Liepājā, LV – 3401, tālr./fakss 6 34 27160, e-pasts: pamatskola@inbox.lv 



VECĀKIEM: 

1. Vecāku pienākums ir ziņot (nosūtot īsziņu vai piezvanot) klašu audzinātājai, ja 

izglītojamais nevar apmeklēt izglītības iestādi: 

1.1. Izglītojamā slimības gadījumā, informēt skolātāju slimības pirmajā dienā līdz 

plkst. 8.30, 

1.2. Ja izglītojamais neapmeklēs skolu citu iemeslu dēļ (ceļojums, sporta 

sacensības u.c.), informēt klases audzinātāju pirms tā. 

1.3. Trīs dienu laikā pēc atgriešanās skolā klases audzinātājam iesniegt 

attaisnojošu dokumentu (līdz 3 kavētām dienām – vecāku iesniegums. Ja kavēts vairāk 

par 3 dienām, iesniedz ārsta izziņu).  

 

 

SKOLOTĀJIEM: 

1. Mācību priekšmetu skolotāji, katru mācību stundu „e-klasē” reģistrē izglītojamo 

neirašanos mācību stundā. 

2. Klašu audzinātāja informē vecākus (nekavējoties vai mācību dienas laikā), ja 

izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, lai noskaidrotu 

izglītojamā neierašanās iemeslu. 

3. Skolotāji, kuri vada svētrītus, reģistrē skolēnu neierašanos kavējuma lapā skolotāju 

istabā. 

4. Mēneša beigās klases audzinātājs apkopo datus un informē par tiem skolas 

administrāciju un skolēna vecākus par skolēnu neattaisnotajiem kavējumiem. 

5. Klašu audzinātājiem ar šiem noteikumiem ir jāiepazīstina skolēni un vecāki. 

 

 

ADMINSTRĀCIJAI: 

1. Ja izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi vairāk nekā 20 mācību stundas 

semestrī un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav 

uzskatāms par attaisnojošu, tad izglītības iestāde par to nekavējoties rakstiski informē 

pašvaldības izglītības pārvaldes iestādi. 

2. Ar šiem noteikumiem ir jāiepazīstina klases audzinātāji un priekšmetu skolotāji. 


