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Kārtība, kādā Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā
lieto valsts simbolus un izvērtē informāciju, mācību līdzekļu, materiālu un
mācību un audzināšanas metožu atbilstību izglītojamā tikumiskās
attīstības nodrošināšanai
Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 14.panta 38. un 39. punktu un
Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.480
„Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas,
mācību līdzekļu, materiālu un mācību un
audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” un
Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas nolikumu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka:
1.1. Latvijas valsts simbolu – valsts karoga, valsts himnas un valsts ģerboņa – lietošanas
noteikumus Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā (turpmāk Skolā) un tajā rīkotajos
pasākumos;
1.2. pasākumus, kādi rīkojami valsts svētku atzīmēšanai Skolā;
1.3. kārtību ar kritērijiem, kādā izvērtējama informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un
materiālu, kā arī mācību un audzināšanas metožu atbilstība izglītojamā tikumiskās
attīstības nodrošināšanai.
2. Par šo noteikumu ievērošanu izglītības iestādē ir atbildīgs Skolas direktors.
II. Valsts svētki, atceres un atzīmējamās dienas un valsts simbolu (valsts karoga, valsts
himnas, valsts ģerboņa) lietošana Skolā
3. Skola organizē svinīgus pasākumus, sagaidot valsts svētkus – Darba svētkus, Latvijas
Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu 1. maijā, Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienu 4. maijā un Latvijas Republikas proklamēšanas dienu
18. novembrī.

4. Skola organizē pasākumus vai iesaistās valsts organizētās aktivitātēs, kas sekmē
izpratni un attieksmes veidošanos pret notikumiem, kas saistīti ar 1991. gada barikāžu
aizstāvju atceres dienu 20. janvārī, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienām 25.
martā, Nacisma sagrāves dienu un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu 8. maijā,
Eiropas dienu 9. maijā, Lāčplēša dienu 11. novembrī un citām likumā "Par svētku,
atceres un atzīmējamām dienām" noteiktajām atceres un atzīmējamām dienām.
5. Skolā redzamā vietā, nodrošinot cieņpilnu attieksmi, ir novietots valsts karogs un lielais
valsts ģerbonis, kā arī valsts himnas teksts.
6. Valsts himnu Skolā izpilda likumā "Par Latvijas valsts himnu" noteiktajā kārtībā un
gadījumos, kā arī Zinību dienā, izglītības posma vai pakāpes noslēguma pasākumā un
citos Skolai nozīmīgos pasākumos.
7. Valsts karogu Skolā lieto Latvijas valsts karoga likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos,
kā arī Zinību dienā, izglītības posma vai pakāpes noslēguma pasākumā un citos Skolai
nozīmīgos pasākumos.
III. Kārtība, kādā izvērtē informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un
audzināšanas metožu atbilstību izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai, tās
izvērtēšanas kritēriji
8. Izglītības procesā izmantojamās informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un
audzināšanas metožu atbilstību izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai izvērtē,
ņemot vērā šādus kritērijus:
8.1. atbilst Satversmei un citos saistošajos tiesību aktos minētajām cilvēktiesībām;
8.2. atbilst vispārdidaktiskajiem principiem, tajā skaitā izglītojamā uztverei, pieredzei
un interesēm attiecīgajā vecumposmā, ir mērķtiecīgi, zinātniski un saprotami,
nodrošina sistēmiskumu, objektivitāti, pozitīvu mācību un audzināšanas
emocionālo fonu;
8.3. neaicina uz cietsirdību un fizisku vai emocionālu vardarbību, nesatur pornogrāfiju,
cilvēka pazemošanas, netiklības un atkarību izraisošu paradumu propagandu;
8.4. nav vērsti uz nacionālā, etniskā, rasu, sociālā vai reliģiskā naida izraisīšanu un
radikalizāciju;
8.5. nav vērsti uz personas vai personu grupas diskriminēšanu rases, tautības, dzimuma,
vecuma, valodas, sociālās izcelsmes, valstspiederības, reliģiskās, politiskās vai citas
pārliecības, veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ;
8.6. nav vērsti uz Padomju Sociālistisko Republiku Savienības un nacistiskās Vācijas
īstenotā genocīda, noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru vai kara
noziegumu pret Latvijas Republiku un tās iedzīvotājiem publisku noliegšanu,
attaisnošanu, slavināšanu vai rupju noniecināšanu, neaicina likvidēt Latvijas
Republikas valstisko neatkarību un teritoriālo vienotību.

9. Informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu atbilstību
izglītojamā
tikumiskās
attīstības
nodrošināšanai
saskaņā
ar
šo
noteikumu 8.punktā minētajiem kritērijiem pedagogs izvērtē patstāvīgi vai sadarbībā ar
citiem pedagogiem vai Skolas administrāciju.
10. Sadarbojoties ar fiziskām un juridiskām personām, tajā skaitā pieņemot dāvinājumus,
Skola nodrošina informācijas, mācību līdzekļu un materiālu, mācību un audzināšanas
metožu atbilstību šo noteikumu 8.punktā minētajiem kritērijiem.
11. Skola sadarbībā ar vietējo kopienu un citiem sadarbības partneriem ir tiesīga organizēt
un piedalīties arī citos pasākumos, kas nav minēti šajos noteikumos, tajā skaitā
starptautiskajos pasākumos un projektos, ja tie nav pretrunā ar šo
noteikumu minētajiem kritērijiem.
12. Izglītojamā vecākiem (personām, kas īsteno aizgādību), kuru bērns mācību vai
audzināšanas procesā izmanto attiecīgo informāciju, mācību līdzekli, materiālu vai
metodi, vai pilngadīgam izglītojamam, kurš mācību vai audzināšanas procesā izmanto
attiecīgo informāciju, mācību līdzekli, materiālu vai metodi, ir tiesības vērsties pie
pedagoga un saņemt argumentētu skaidrojumu (pamatojumu) par izmantojamās
informācijas, mācību līdzekļu, materiālu vai metožu atbilstību izglītojamā tikumiskās
attīstības nodrošināšanai.
13. Ja pedagoga skaidrojums (pamatojums) par informācijas, mācību līdzekļa, materiāla vai
metodes atbilstību neapmierina izglītojamā vecākus (personas, kas īsteno aizgādību) vai
pilngadīgu izglītojamo, viņiem ir tiesības iesniegt Skolas direktorei iesniegumu
(norādot pamatojumu) ar lūgumu izvērtēt iesniegumā minēto informāciju, mācību
līdzekli, materiālu vai metodi. Skolas direktore patstāvīgi vai sadarbībā ar citiem
pedagogiem vai Skolas padomi izvērtē iesniegumā norādītās informācijas, mācību
līdzekļa, materiāla vai metodes atbilstību un pieņem lēmumu.
14. Izglītojamā vecākiem (personām, kas īsteno aizgādību), kuru bērns mācību vai
audzināšanas procesā izmanto attiecīgo informāciju, mācību līdzekli, materiālu vai
metodi, vai pilngadīgam izglītojamam, kurš mācību vai audzināšanas procesā izmanto
attiecīgo informāciju, mācību līdzekli, materiālu vai metodi, ir tiesības iesniegt Skolā
iesniegumu (norādot pamatojumu) ar lūgumu izvērtēt iesniegumā minēto informāciju,
mācību līdzekli, materiālu vai metodi Skolas padomē.
15. Lēmumu par mācību vai audzināšanas darbā izmantojamās informācijas, mācību
līdzekļa, materiāla vai metodes atbilstību vai neatbilstību izglītojamā tikumiskās
attīstības nodrošināšanai, norādot pamatojumu, Skolas padome pieņem ar balsu
vairākumu. Lēmumu Skolas padome iesniedz direktoram. Padomes lēmumam ir
ieteikuma raksturs.
Direktore V. Pluča

