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3. Noteikumi izglītojamajiem mācību stundās 

3.1. izglītojamie skolā ierodas savlaicīgi, tā, lai līdz stundas 
sākumam būtu klasē vai nodarbību vietā;

3.2. mācību stundas sākumā izglītojamais uz sola novieto 
dienasgrāmatu un tikai mācību stundai  nepieciešamos darba 
piederumus;

3.5. stundu (nodarbību) laikā izglītojamie ievēro disciplīnu un 
klusumu, ar savu uzvedību netraucē klasesbiedru un skolotāja 
darbu;

3.6. izglītojamais ar savu rīcību nedrīkst traucēt mācību stundu 
norisi, tai skaitā - ēst, dzert, košļāt košļājamo gumiju,  klausīties 
mūziku austiņās, lietot mobilo tālruni vai citas ierīces;
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4. Noteikumi izglītojamajiem starpbrīžos

4.1. starpbrīžos  izglītojamajiem  jāievēro kulturālas uzvedības un 
saskarsmes normas; uzturoties klašu telpās, skolas gaiteņos vai 
skolas teritorijā, jāuzvedas tā, lai netraucētu citus izglītojamos, 
skolotājus un skolas personālu;

4.4. izglītojamajiem jāizpilda skolas pedagogu, darbinieku un 
dežūrējošā skolotāja prasības, kas saistītas ar kārtības noteikumu 
ievērošanu;

4.6. ar savu uzvedību izglītojamie neapdraud savu un citu drošību, 
veselību un dzīvību, kā arī neizraisa situācijas, kas var apdraudēt 
savu vai citu drošību un nodarīt kaitējumu veselībai;



Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU) 
Klasē
Drošība

Klasē ienāc/izej  mierīgi, pieturot durvis.

Atbildība

Pacel roku, ja vēlies kaut ko teikt. 

Uzturi kārtībā savu darba vietu mācību stundu laikā.

Cieņa

Atbildi pieklājīgi, mierīgi.

Mobilo telefonu un citas tehniskās ierīces stundas laikā turi izslēgtas.



Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU) 
Gaitenī, starpbrīdī
Drošība

Staigā mierīgi.

Spēlē mierīgas spēles.
Pārvietojies pa kāpnēm uzmanīgi un lēnām.

Atbildība

Uzklausi un ievēro dežurantu un pieaugušo aizrādījumus.
Izmet atkritumus miskastē.

Cieņa

Runā mierīgi, pieklājīgi.
Sasveicinies ar visiem pieaugušajiem skolas telpās.



Vai es zinu?



Formulējam paši!



Formulējam paši!



Grīdas spēles



Starpbrīdis sporta zālē



Citas aktivitātes



Ir paveikts milzīgs darbs. Mēs 
uzskatām, ka tas ir jāturpina, jo 
pozitīva uzvedība nav tikai laba 
disciplīna. 
Pozitīva uzvedība ir:
 pozitīvas, radošas personības 

veidošanās un izaugsme;
 draudzīga un labsirdīga gaisotne;
 prieks mācīties un pilnveidoties u.c.


	Būsim par piemēru pozitīvai uzvedībai
	Daugavpils 16.vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumi
	Daugavpils 16.vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumi�
	Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU) �
	Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU) �
	Vai es zinu?
	Formulējam paši!
	Formulējam paši!
	Grīdas spēles
	Starpbrīdis sporta zālē
	Citas aktivitātes
	Слайд номер 12

