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Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas  

kārtība skolēnu speciālo vajadzību un mācīšanās grūtību noteikšanai, individuālā izglītības 

programmas apguves plāna izstrādei un īstenošanai 

Izdoti saskaņā ar MK 2019.gada  

19.novembra noteikumiem Nr. 556.  

“Prasības vispārējās izglītības iestādēm,  

lai to īstenotajās izglītības programmās  

uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām” un  

MK 2021.gada 29.jūnija noteikumiem Nr. 453  

“Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas  

metodika pirmsskolas izglītības iestādēs” 

 

1. Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas (turpmāk-izglītības iestāde) kārtība skolēnu speciālo 

vajadzību un mācīšanās grūtību noteikšanai pirmskolā, pamatizglītības posmā un izglītības 

programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai (turpmāk- Kārtība) nosaka 

izglītības iestādē vienotu pieeju skolēnu speciālo vajadzību un mācīšanās grūtību noteikšanai un 

izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai.   

2. Kārtības mērķis ir veicināt izglītības iestādē savlaicīgu skolēnu  speciālo vajadzību un 

mācīšanās grūtību konstatēšanu un nepieciešamā atbalsta nodrošināšanu.  

3.  Kārtība nosaka:  

        3.1. atbalsta speciālistu, pedagogu, skolēna likumisko pārstāvju rīcību, ja skolēnam ir konstatētas 

mācīšanās grūtības, attīstības vai mācīšanās traucējumi;  

        3.2. izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādi, īstenošanu un izvērtēšanu.  

4.     Skolēniem nepieciešamā individuālā atbalsta nodrošināšanai izglītības iestādē izveidota atbalsta 

speciālistu komisija (turpmāk- ASK), kuras sastāvā ir skolas psihologs, speciālie pedagogi, logopēdi, 

sociālais pedagogs, pedagoga palīgs un administrācijas pārstāvis. 

4.1. Atbalsta komisijas vadītājs: 

      4.1.1. izveido ASK reglamentu;                         

      4.1.2. plāno ASK darbu;                                      

      4.1.3. organizē ASK sēdes;                                   

      4.1.4. pieņem un reģistrē vecāku un pedagogu pieteikumus par novērotām skolēna mācību 

grūtībām, uzvedības problēmām, veselības problēmām; 

      4.1.5. nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti neiesaistītām pusēm. 

   4.2. Administrācijas pārstāvis: 

           4.2.1.piedalās ASK sēdēs un apkopo informāciju par speciālistu novērojumiem, iesniegto 

informāciju un pieņemto tālāko rīcību;  

           4.2.2. apkopo informāciju par skolēniem, kuriem ir pašvaldības vai valsts pedagoģiski 

medicīniskās komisijas atzinums un informē klases audzinātājus un pedagogus; 
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           4.2.3. plāno un organizē pedagogu mazās pedagoģiskās sēdes skolēnu individuālo vajadzību 

apzināšanai, izvērtēšanai, turpmākās rīcības noteikšanai;  

  4.2.4. pārrauga individuālo izglītības programmas apguves plānu izveidošanu, īstenošanu un 

izvērtēšanu; 

         4.2.5. organizē, pēc vajadzības, sarunas ar skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem, atbalsta 

personālu, klases audzinātāju un mācību priekšmetu pedagogiem; 

           4.2.6. koordinē atbalsta speciālistu darbu skolēnu pedagoģiska un psiholoģiskā izvērtējama 

veikšanai; 

           4.2.7. nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti neiesaistītām pusēm. 

5. Pedagogi:  

        5.1. informē un sadarbojas ar  klases audzinātāju par skolēna novērotajām speciālajām 

vajadzībām vai   mācīšanās grūtībām;  

        5.2. piedalās skolēnu individuālo spēju un vajadzību izvērtēšanā mazās pedagoģiskajās sēdēs u.c. 

sapulcēs, pēc nepieciešamības, kuras organizē izglītības iestāde; 

        5.3. sagatavo ierakstus individuālos mācību plānos  skolēniem ar speciālajam vajadzībām, 

mācību grūtībām, nodrošinot tā īstenošanu un izvērtēšanu; 

        5.4. sadarbojas ar iestādes atbalsta speciālistiem, pedagoga palīgiem un administrācijas 

pārstāvjiem; 

         5.5. nodrošina atbalsta pasākumus mācību procesā atbilstoši skolēna speciālajām vajadzībām 

(individuāla pieeja, atgādnes, pagarināts darba izpildes laiks, uzdevumu nosacījumu lasīšana priekšā, 

papildus paskaidrojumi, dinamiskās pauzes mācību stundas laikā u.c. atbilstoši katra izglītojamā 

speciālajām vajadzībām) un pedagoģiskajā darbībā ievēro speciālistu rekomendācijas;  

         5.6. nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti neiesaistītām pusēm. 

6. Klašu audzinātāji:  

  6.1. pirmskolas grupu audzinātājas veic pedagoģisko izvērtēšanu atbilstoši MK Nr.23;  

 

 6.2. sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, apkopo informāciju par klases skolēnu ar 

speciālajām vajadzībām vai  mācību grūtībām, un  sagatavo rakstisku  pieteikumu atbalsta 

speciālistiem nododot ASK vadītājam un turpina sadarbību ar atbalsta komisijas speciālistiem; 

 6.3. veic ierakstus individuālajos plānos un iepazīstina vecākus, ne retāk kā 2 reizes gadā, pēc 

rudens un pavasara brīvlaikiem; 

 6.4. piedalās, pēc nepieciešamības, administrācijas uzaicinājuma individuālajās sarunās ar 

iestādes atbalsta speciālistu komisijas pārstāvjiem un likumiskajiem pārstāvjiem par skolēna 

konstatētajiem attīstības traucējumiem vai mācīšanās grūtībām vai veselības problēmām,  piedalās 

skolēna individuālo spēju un vajadzību izvērtēšanā mazās pedagoģiskajās sēdēs u.c. sapulcēs, pēc 

nepieciešamības, kuras organizē izglītības iestāde; 
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 6.5. sagatavo informāciju par skolēna mācību darbu un uzvedību pašvaldības vai valsts 

pedagoģiski medicīniskajai komisijai vai citām institūcijām, pēc rakstiska pieprasījuma; 

 6.6. regulāri sadarbojas ar klašu skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem;  

 6.7. nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti neiesaistītām pusēm. 

7. Atbalsta speciālisti: 

  7.1. piedalās atbalsta komisijas sanāksmēs, individuālajās sarunās ar skolēna likumiskajiem 

pārstāvjiem, klases audzinātāju, mācību priekšmetu pedagogiem un  piedalās skolēnu individuālo 

spēju un vajadzību izvērtēšanā mazās pedagoģiskajās sēdēs, vecāku sapulcēs, pēc nepieciešamības, 

kuras organizē izglītības iestāde; 

 7.2. pamatojoties uz klases audzinātāju, pedagogu rakstisku pieteikumu, skolēna likumisko 

pārstāvju iesniegumu veic skolēna pedagoģisko vai psiholoģisko izpēti un sniedz atzinumu, 

ieteikumus pedagogiem, klases audzinātājiem un likumiskajiem pārstāvjiem, atspoguļojot 

individuālos plānos; 

 7.3. nodrošina, pēc nepieciešamības, individuālās konsultācijas vai grupu nodarbības skolēniem 

ar speciālām vajadzībām un mācīšanās grūtībām;  

 7.4. sniedz individuālas konsultācijas pedagogiem, klases audzinātājiem, skolēnu 

likumiskajiem pārstāvjiem;  

 7.5. atbalsta speciālisti iepazīstas ar ārpusskolas speciālistu ieteikumiem un izvērtē turpmāko 

rīcību; 

 7.6. nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti neiesaistītām pusēm. 

8. Skolēnu likumiskie pārstāvji:  

 8.1. informē klases audzinātāju par skolēna speciālajām vajadzībām, speciālistu sniegtajiem 

atzinumiem un rekomendācijām vai konstatētajām attīstības vai mācīšanās grūtībām; 

 8.2. piedalās individuālajās sarunās ar mācību priekšmetu pedagogiem, klases audzinātāju, 

atbalsta speciālistu komisijas pārstāvjiem un administrāciju; 

 8.3. iepazīstas ar  skolēna individuālo izglītības programmas apguves plāna sagatavošanu un 

izvērtēšanu; 

 8.4. izpilda individuālajās sarunās pieņemtos lēmumus vai informē atbalsta speciālistus par 

lēmumu izpildes gaitu; 

  8.5. pēc nepieciešamības, apmeklē izglītības iestādē pieejamo atbalsta speciālistu konsultācijas 

vai citus speciālistu konsultācijas ārpus izglītības iestādes; 

 8.6. nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti neiesaistītām pusēm. 

  

Kārtība stājas spēkā  2022. gada 14.septembrī 
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