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Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas padomes reglaments
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 31.panta ceturto daļu

I.

Vispārīgie jautājumi

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzijas) padome
(turpmāk - Padome) ir koleģiāla institūcija un darbojas, ievērojot Izglītības
likumu un tās reglamentu.
Padomes mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku vai
personu, kas realizē aizgādību (turpmāk – vecāki) un Ģimnāzijas
administrācijas savstarpējo sadarbību ar pašvaldību, valsts institūcijām un
nevalstiskajām organizācijām citām juridiskām vai fiziskām personām.
Padomes reglaments (turpmāk – reglaments) nosaka Padomes struktūru
un sastāvu, Padomes kompetenci un darbības jomas, Padomes sēžu sasaukšanu
un informācijas pieejamību, kā arī citus ar padomes darbu saistītus jautājumus.
Padome darbojas patstāvīgi. Personālsastāva pilnvaru termiņš ir 1 gads
ar pārstāvju tiesībām tikt atkārtoti ievēlētiem uz neierobežotu pilnvaru termiņu
skaitu vai laiku, kamēr izglītojamais, kura vecāks ir Padomē, mācās Ģimnāzijā.
Padomes pirmā sēde kārtējā mācību gadā tiek sasaukta līdz
31.oktobrim, to vada izglītības iestādes direktors. Tajā apstiprina
personālsastāvu un nosaka vadlīnijas gada darbam.
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II. Padomes struktūra un sastāvs
1. Ģimnāzijas padomē darbojas 11 (vienpadsmit) padomes locekļi:
1.1.

2 (divi) izglītojamo deleģēti pārstāvji no izglītojamo pašpārvaldes;

1.2.
6 (seši) izglītojamo vecāku deleģēti pārstāvji – pa vienam no
katras klašu grupas, kurus izvirza no Vecāku padomes pārstāvju vidus;
1.3.
3 (trīs) izglītības iestādes pedagogu pārstāvji, kurus uz konkrētām
sanāksmēm izvirza Ģimnāzijas administrācija vai pedagogu kolektīvs.
2. Papildus Padomes darbā piedalīties var uzaicināt Ģimnāzijas direktoru
un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.
3. Padomes vadītāju un vadītāja vietnieku atklātā balsošanā Padomes
locekļi ievēlē no vecāku pārstāvju vidus.
4. Padomes vadītājs un tā prombūtnē Padomes vadītāja vietnieks vada
Padomes sapulces un koordinē Padomes organizatorisko darbību.

III. Padomes kompetence un darbības jomas
5. Padome īsteno šādas darbības:
5.1.
sniedz priekšlikumus Ģimnāzijas attīstībai;
5.2.
piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz
priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai Ģimnāzijā;
5.3.
sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un Ģimnāzijas
darbinieku tiesībām un pienākumiem;
5.4.
sniedz Ģimnāzijas direktoram priekšlikumus par iestādes darba
organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu;
5.5.
lemj savu tiesību (kompetences) robežās par to, kādus Izglītības
likumā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki;
5.6.
lemj par mācību un audzināšanas procesā izmantojamo metožu
un informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, atbilstību izglītojamā
tikumiskās attīstības nodrošināšanai, kā arī tikumiskās audzināšanas
vadlīnijām;
5.7.
risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar
Ģimnāzijas rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;
5.8.
veicina Ģimnāzijas sadarbību ar sabiedrību;
5.9.
informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem Vecāku
padomi un pēc rakstiska pieprasījuma – citas ieinteresētās personas;
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5.10.
sadarbojas ar Ģimnāzijas Vecāku padomi un Ģimnāzijas atbalsta
biedrību;
5.11.
veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus vai
pienākumus, kas izriet no Padomes izveidošanas mērķa.

IV. Padomes sēžu sasaukšana un informācijas pieejamība
Padomes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības (bet ne retāk kā 2 (divas)
reizes mācību gada laikā) ar Padomes vadītāja vai Ģimnāzijas direktora
rakstveida paziņojumu (vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms noteiktā sēdes
datuma).
Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 7 (septiņi) no 11
(vienpadsmit) Padomes locekļiem, ņemot vērā, ka sēdē piedalās vismaz viens
katras pārstāvniecības grupas pārstāvis un Padomes vadītājs vai viņa vietnieks.
Padomes sēdēs informācijas sniegšanai var tikt pieaicināti savas jomas
speciālisti viedokļa sniegšanai.
Padomes sēdes tiek protokolētas, lēmumus un darbu kārtējā Padomes
sanāksmē apstiprina ar balsu vairākumu.
Padomes sēžu protokoli ir pieejami autorizētam lietotājam Ģimnāzijas mājas
lapā.

V. Noslēguma jautājums
Izmaiņas un papildinājumus Padomes reglamentā apstiprina Padomes
sēdē, saskaņojot ar Ģimnāzijas direktoru.

Reglamentu ir pieņēmusi Ģimnāzijas Padome ar 02.10.2019.
Saskaņots ar Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas direktori
G.Mucenieci 02.10.2019. _____________________________________

