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 likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu 

  

  

1. Vispārīgie jautājumi  

  

1. Mālpils novada vidusskolas Metodiskā padome ir demokrātiski ievēlēta skolas 

struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar Nolikumu, un tās galvenais uzdevums ir metodiskā 

darba sekmēšana un pilnveidošana Mālpils novada vidusskolā, lai kvalitatīvi  realizētu valsts 

pamatizglītības un vispārējās izglītības standartos un mācību priekšmetu standartos 

izvirzītos mērķus un uzdevumus.  

2. Metodiskā padome savā darbā realizē spēkā esošo izglītības normatīvo aktu prasības, skolas 

Nolikumu, šo  reglamentu un ir skolas direktora padomdevēja institūcija.  

  

2. Metodiskās padomes galvenie darba virzieni, darba formas, funkcijas un 

pienākumi.  

  

3. Metodiskā padome izstrādā galvenos mācību un audzināšanas darba pilnveides virzienus, 

ievērojot skolas darba mērķus un uzdevumus, konkrētos apstākļus, reālās iespējas un 

pedagogu meistarības līmeni.  

4. Metodiskā padome analizē pedagogu darbības pozitīvo pieredzi un cēloņus negatīvajām 

tendencēm, izstrādā priekšlikumus pedagoģiskās meistarības pilnveidei skolā tās galveno 

pamatprasību realizācijai.  

5. Metodiskā padome popularizē jaunākās pedagoģiskās atziņas, mācību un  metodisko 

literatūru, novitātes metodikā.  



6. Metodiskā padome nodrošina metodisko palīdzību pedagogiem.  

7. Metodiskā padome koordinē metodisko komisiju darbu.  

8. Metodiskā padome sagatavo priekšlikumus skolas perspektīvajam attīstības plānam, 

izglītības programmu satura pilnveidei un jaunu izglītības programmu izstrādei.   

  

3. Metodiskās padomes sastāvs  

  

9. Metodiskās padomes sastāvā ir :  

• skolas direktora vietnieki izglītības un audzināšanas jomā;  

• struktūrvienības Sidgundas pamatskola vadītājs; 

• direktora vietnieks informātikas jautājumos;  

• bibliotekāri;  

• skolas metodisko komisiju vadītāji; 

• sporta darba organizators. 

10. Metodisko padomi vada skolas direktora vietnieks izglītības jomā.  

11. Atkarībā no izskatāmo jautājumu satura Metodiskās padomes darbā var tikt pieaicināts 

skolas direktors un /vai psihologs, sociālais pedagogs, pašvaldības pārstāvji vai citi pēc 

Metodiskās padomes ieteikuma uzaicināti speciālisti.  

12. Metodiskās padomes plānotie izskatāmie jautājumi tiek iekļauti skolas mācību gada darba 

plānā, un pieņemtie lēmumi tiek atspoguļoti pedagoģiskās padomes, metodisko komisiju 

sanāksmju protokolos.  

13. Metodisko padomi sasauc ne retāk kā divas reizes semestra laikā. 

  

4. Metodiskās padomes tiesības.  

  

14. Metodiskajai padomei ir tiesības sniegt priekšlikumus skolas direktoram Izglītības pārvaldei 

un Izglītības un zinātnes ministrijai metodiskā darba un mācību procesa kvalitātes 

uzlabošanā.  

15. Metodiskā padome ir tiesīga pieņemt visam pedagogu kolektīvam saistošus lēmumus par 

vienotu mācību grāmatu, darba burtnīcu, citu mācību līdzekļu un didaktisko materiālu 

izmantošanu mācību procesa un skolas galveno uzdevumu realizācijai.  

  

5. Noslēguma jautājumi  

  

16. Metodiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā izstrādā direktora vietnieks izglītības 

jomā saskaņā ar Metodiskās padomes un pedagogu  priekšlikumiem, un to apstiprina skolas 

direktors.  

17. Skolas direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajā 

reglamentā, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenotas Pedagoģiskās padomes funkcijas. 

 

 

Reglaments apspriests Metodiskās padomes sēdē 19.08.2014. 

 

 

Direktore  

J. Mihejeva 

  


