
1 

 

 
Latvijas republika 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Murjāņu sporta ģimnāzija 
_________________________________________________________________ 

Reģ. Nr. 90000082152 „Klintslejas 4”, Murjāņi, LV-2142, Tālr., fakss 67977832,e-pasts msg@msg.edu.lv 
 

 

APSTIPRINĀTS 

 ar Murjāņu sporta ģimnāzijas 

 direktora p. i. 04.01.2021.rīkojumu Nr.RV-1 

 

 

Pedagoģiskās padomes reglaments  
Murjāņi, Sējas novadā 

 
04.01.2021. Nr.1-r 

 
Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

 12. panta pirmo daļu un 

Murjāņu sporta ģimnāzijas nolikumu 

 

 

I. Vispārīgie noteikumi 
 

1. Pedagoģiskā padome ir Murjāņu sporta ģimnāzijas (turpmāk tekstā -MSĢ) pedagoģiskā 

kolektīva koleģiāla lēmējinstitūcija par izglītības procesa jautājumiem, darba pieredzes 

apkopošanu un popularizēšanu. 

2. Pedagoģiskā padome ir izglītības iestādes vadības padomdevējs lēmumu pieņemšanā par 

izglītības procesu analīzi un MSĢ attīstības jautājumiem. 

3. Pedagoģiskā padome savā darbībā balstās uz demokrātijas principu. Pedagoģiskās 

padomes pamatdarba forma ir pedagoģiskās padomes sēde. 

4. Pedagoģiskā padome pieņem lēmumus sēdē ar balsu vairākumu un tie ir saistoši visam 

pedagoģiskajam kolektīvam. 

5. Pedagoģisko padomi vada izglītības iestādes direktors, un tās sastāvā ir visi iestādē 

strādājošie pedagogi un izglītības iestādes medicīnas darbinieki. 

6. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā 4 reizes mācību gadā t.sk. tiešsaistē un 

to norisi protokolē. Pedagoģiskā padome: Izvērtē izglītojamo mācību, audzināšanas, sporta 

sasniegumus un sniegto atbalstu izglītojamiem; Veic izglītības procesa SVID analīzi; 

Popularizē metodiskā darba pieredzi un nosaka kvalitatīvo rādītāju pilnveidošanas iespējas; 

Izvirza pedagogus metodiskās komisijas un Metodiskās padomes sastāvā. Mācību gada 

noslēguma sēdē pedagoģiskā padome ierosina izglītojamo pārcelšanu/nepārcelšanu, nosakot 

papildus mācību pasākumus, nākamajā klasē un atskaitīšanu no MSĢ izglītojamo skaita; 

Izvirza izglītojamos dažāda veida apbalvojumiem, piem. Izglītības ministrijas noteiktajiem 

apbalvojumiem un MSĢ: ierakstam Goda Grāmatā, Stipendijai “Ceļa maize”, u.c.  
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II. Pedagoģiskās padomes darbības mērķi un uzdevumi 
 

7. Pedagoģiskā padome veic izglītības procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā 

rezultātu uzlabošanai. 

8. Pedagoģiskā padome analizē izglītības procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko 

pieredzi. 

9. Pedagoģiskā padome veido vienotu MSĢ pedagoģisko pozīciju izglītības procesa 

organizācijas pamatjautājumos. 

10. Pedagoģiskā padome vienojas un apstiprina MSĢ vienotu mācību gada darba plānu 

(mācību, sporta, audzināšanas, izglītojamo atbalsta) izglītības kvalitātes 7 pamatjomās. 

 

 

III. Pedagoģiskās padomes tiesības un pienākumi 
 

12. Pedagoģiskai padomei ir šādas tiesības: 

12.1. piedalīties skolas iekšējo normatīvo aktu izstrādē; 

12.2. analizēt MSĢ darba galveno uzdevumu izpildes gaitu,  

12.3. analizēt MSĢ finansiālo un saimniecisko darbību, novērtēt skolas darba efektivitāti; 

12.4. veidot MSĢ attīstības plāna projektu un apstiprināt mācību gada darba plānu.  

13. Pedagoģiskai padomei ir šādi pienākumi: 

13.1. iesaistīties pedagoģisko sēžu sagatavošanas darbā; 

13.2. analizēt pedagoģisko procesu, nodrošināt valsts pamatizglītības, vidējās izglītības 

standartā definēto pamatizglītības un vidējās izglītības mērķu sasniegšanu un profesionālo 

ievirzes sporta programmu, atbilstoši specializācijai; 

13.4. sekot novitātēm pedagoģijā, psiholoģijā, sportā, metodikā, izmantot tās 

pedagoģiskajā darbā; 

13.5. Kontrolēt, analizēt, savlaicīgi veikt korekcijas par pedagoģiskās padomes sēdē 

pieņemto lēmumu izpildi. 

13.6. Pedagoģiskā padome ievēlē atbildīgo, kurš veic sēdes protokolista pienākumus un 

atbild par pedagoģisko sēžu protokolu savlaicīgu iegrāmatošanu. 

 

 

IV. Pedagoģiskās padomes vadītāja tiesības un pienākumi 
 

14. Pedagoģiskās padomi vada izglītības iestādes direktors, lai risinātu dažādus ar mācību 

un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus: 

14.1. vada MSĢ pedagoģisko padomi un kontrolēt pieņemto lēmumu atbilstību pastāvošai 

likumdošanai, MSĢ iekšējiem normatīvie aktiem, MSĢ mācību gada darba plānam.  

14.2. pieņemot atsevišķus lēmumus vai jautājumu skaidrošanai un izvērtēšanai, kuri 

saistoši tikai atsevišķā klasē vai ar kāda izglītojamā darbību var tikt sasaukta ārkārtas 

pedagoģiskās padomes sēde. 

15. veidojot vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas 

pamatjautājumos un pieņemot lēmumus: 

15.1. ievēro demokrātijas principus pedagoģiskās sēdes vadīšanā; 

15.2. nodrošina labvēlīgus apstākļus pedagogu profesionālo spēju attīstībai un garīgai 

izaugsmei; 

15.3. rosina aktīvu un kreatīvu pedagoģiskās padomes darbu; 

15.3. savlaicīgi informē par sēdes laiku un darba kārtību. 
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V. Noslēguma jautājumi 
 

16. Izmaiņas un papildinājumus Pedagoģiskās padomes reglamentā izskata pedagoģiskās 

padomes sēdē, noformējot grozījumu projektu vai aktualizētu pedagoģiskās padomes 

reglamentu apstiprināšanai MSĢ direktoram. 

 

 Izskatīts 17.12.2020.Murjāņu sporta ģimnāzijas pedagoģiskā padomes sēdē. 


