


Kas ir APU? 

• APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) – modelē praksē un atbalsta 
pozitīvu, sociāli pieņemamu uzvedību!  

• APU - audzinošā darbība ikvienā skolas dzīves aspektā, 
atbalsta skolēnu morālo uzvedību atbilstoši izvirzītajām 
vērtībām (cieņa, atbildība, drošība). 



 
APU MĒRĶIS: 

 
• sekmēt skolēnu pozitīvo uzvedību; 

•  nodrošināt kārtību stundās, kā arī visā skolā; 

• palīdzēt ikkatram kļūt par atbildīgu personību. 



APU uzdevumi: 

• Preventīvā darbība-veidot pozitīvu, atbalstošu un drošu mācību vidi, 
rīkoties, negaidot problēmas. 

• Reaktīvā darbība-atbalstīt pozitīvu uzvedību, laikus ievērot 
problemātisku uzvedību, rīkoties. 

• Korektīvā darbība-mainīt bērnu uzvedības modeļus. 



APU pamatvērtības: 

 

• DROŠĪBA  

• ATBILDĪBA 

•  CIEŅA 



Sasniedzamais  rezultāts: 

• Skolēni labāk uzvedīsies, saprastīsies ar skolotājiem un vienaudžiem. 

• Skolēni iemācīsies risināt problēmas.  

• Līdz ar to skolēni varēs labāk mācīties un būt veiksmīgāki. 

• Skolēni iemācīsies būt labi draugi. 

• Skolēni iemācīsies būt atbildīgi, cienīt sevi un citus. 



Apbalvojums 

• Ieraksti uzvedības žurnālā tiek ņemti vērā konkursa «Gada klase» 
izvērtējumā. 



 

 

Uzvedības noteikumi Vangažu vidusskolā 



Gaitenī 
Drošība Atbildība Cieņa 

•  Skolā pārvietojos 

mierīgā solī.  

•  Pārvietojos pa kāpņu 

labo pusi.  

• Skolas somu atstāju 

klasē vai pie gaiteņa 

sienas.  

• Skolas telpām 

piemērotas spēles 

spēlēju  klasē. 

•  Esmu uzmanīgs uz 

kāpnēm, gaitenī, 

blakus kabineta 

durvīm.  

•  Spēlēju  mierīgas 

spēles. 

• Saudzēju skolas 

inventāru un telpas. 

•  Uzklausu un ievēroju 

dežurantu un 

pieaugušo 

aizrādījumus, 

ieteikumus. 

• Sveicinos ar 

pieaugušajiem un 

skolasbiedriem.  

•  Palaižu mazākos un 

pieaugušos pa priekšu. 

• Sarunājos klusi, 

mierīgi.  

•  Savlaicīgi paziņoju 

par atrastajām mantām 

skolotājam vai 

dežurantam. 

• Ar cieņu izturos pret 

valsts un skolas 

simboliem, skolas 

noformējumu. 

• Esmu pieklājīgs, 

nelietoju citus 

aizskarošus vārdus.  



Garderobē 

Drošība Atbildība Cieņa 

• Virsdrēbes un āra apavus 

(maisiņos) atstāju garderobē tam 

paredzētā vietā. 

• Ievēroju dežurantes 

norādījumus.  

•  Kad esmu saģērbies, izeju no 

garderobes. 

•  Esmu pieklājīgs. 

•  Personīgās vērtīgās mantas no 

virsdrēbēm ņemu līdzi. 

• Saudzīgi izturos pret savām un 

citu lietām. 

•  Ņemu un lietoju tikai savas 

mantas.  

•  Esmu pacietīgs.  

•  Paceļu un pakarinu nokritušu 

apģērbu. 



Mācību kabinetā 
Drošība Atbildība Cieņa 

• Mācību stundas laikā 

atrodos mācību telpā.  

•  Uz galda turu stundai 

vajadzīgos 

piederumus. 

• Somu turu tam 

paredzētā vietā vai 

zem galda.  

• Darba vietu uzturu tīru 

un kārtīgu. 

• Ievēroju darba 

drošības noteikumus 

kabinetā. 

• Atrados klasē pēc 

1.zvana. 

•  Savlaicīgi un kārtīgi 

pildu klases darbus un 

mājas uzdevumus.  

•  Saudzēju mācību 

līdzekļus un skolas 

inventāru.  

• Apmeklēju tualeti pirms 

stundas, nepieciešamības 

gadījumā klusi pajautāju 

skolotājam atļauju. 

• Paceļu roku, ja vēlies kaut 

ko teikt. 

• Ja nepieciešams iziet no 

klases, daru to klusi, ar 

skolotāja atļauju. 

• Stundas sākumā 

pieceļos un 

sasveicinos ar 

skolotāju.  

•  Iecietīgi izturos pret 

klasesbiedru 

atbildēm.  

• Mobilo telefonu un 

citas tehniskās ierīces 

turu tam paredzētā 

vietā klusuma režīmā 

• Fotografēju un 

filmēju klasesbiedrus, 

skolotājus, 

darbiniekus tikai ar 

viņu piekrišanu. 

• Es stundā netraucēju 

citiem strādāt.  



Ēdamzālē 

Drošība Atbildība Cieņa 

• Uz ēdamzāli dodos 

tam paredzētajā laikā, 

ievērojot norādīto ceļu 

skolotāja pavadībā. 

• Ēdnīcā un pie galda 

uzvedos mierīgi.  

•  Pirms ēdienreizes 

nomazgāju rokas ar 

ziepēm.  

•  Visu ēdienu apēdu 

ēdnīcā.  

• Pēc ēšanas savus 

traukus aiznesu uz 

tam paredzēto vietu. 

• Sekoju tam, lai 

ēdiens nekrīt zemē 

un nemētājas pa 

galdu.  

•  Saudzīgi izturos pret 

ēdnīcas inventāru.  

•  Pēc pirmā zvana uz 

stundu atstāju 

ēdnīcas telpu. 

• Ieejot ēdamzālē, 

palaižu pa priekšu 

pieaugušos un tos, 

kuri iziet no tās.  

• Ēdu klusi, nelietoju 

mobilo tālruni. 

• Pēc ēšanas pasaku 

paldies. 

• Novēlu citiem labu 

ēstgribu. 



Pirms skolas/ Pēc skolas 

Drošība Atbildība Cieņa 

• Skolā ierodos ne 

agrāk kā 10 min. 

pirms stundu sākuma. 

•  Mājupceļu saskaņoju 

ar vecākiem.  

•  Ievēroju ceļu 

satiksmes 

noteikumus.  

•  Par jebkuru situāciju, 

kas apdraud manu 

drošību, ziņoju 

jebkuram 

pieaugušajam skolā. 

• Ierodos skolā 

savlaicīgi. 

•  Izvēlos apģērbu 

atbilstoši laika 

apstākļiem un 

situācijai.  

•  Pēc stundu un 

nodarbību beigām 

dodos mājup. 

• Ieejot skolā, 

sasveicinos, aizejot – 

atvados.  

• Ja kāds nāk aiz 

manis, pieturu durvis. 

•  Uzvedos pieklājīgi 

ārpus skolas telpām. 



Aktu zālē 

Drošība Atbildība Cieņa 

• Zālē ienāku/izeju mierīgi, 

pieturot durvis. 

•  Ierodoties uz pasākumu, ieņemu 

skolēniem norādīto vietu.  

•  Virsdrēbes atstāju garderobē. 

•  Esmu pieklājīgs.  

•  Uz pasākumu ierodos atbilstošā 

apģērbā. 

•  Mobilo telefonu izslēdzu pirms 

pasākuma, ielieku kabatā. 

• Uz pasākumu ierodos laicīgi.  

•  Pasākuma laikā uzvedos klusi, 

klausos uzmanīgi.  

•  Apmeklēju tualeti pirms 

pasākuma. 



Sporta zālē 

Drošība Atbildība 

 

Cieņa 

• Klausos un ievēroju skolotāja 

norādījumus.  

•  Izmantoju sporta inventāru 

tikai ar skolotāja atļauju un 

tam paredzētajam mērķim. 

•  Uz stundu dodos bez 

aksesuāriem un rotaslietām. 

• Uz stundu ierodos sporta tērpā 

un sporta apavos.  

• Ja esmu atbrīvots no sporta 

nodarbībām, uzrādu izziņu par 

atbrīvojumu. 

•  Saudzēju sporta inventāru. 

• Esmu uzmanīgs pret citiem!  

•  Izvairos no traumatiskām 

situācijām. 

• Pēc nodarbības nolieku vietā 

un sakārtoju izmantoto 

inventāru. 



Tualetē  

Drošība Atbildība Cieņa 

• Pirms tualetes lietošanas 

pārliecinos, vai tualetē ir tualetes 

papīrs.  

•  Pēc tualetes lietošanas 

nomazgāju rokas un 

neuzkavējoties   atstāju telpu. 

• Pēc tualetes lietošanas aizveru 

vāku un norauju ūdeni.  

• Lietoju tikai tik tualetes papīru, 

cik nepieciešams. 

• Izlietoto papīru izmetu 

norādītajā vietā.  

•  Pēc tualetes lietošanas 

pārliecinos, ka tualetes pods ir 

tīrs.  

• Uzgaidu priekštelpā, ja tualetes 

kabīne ir aizņemta.  

• Uzturos tualetē tikai tad, ja  ir 

nepieciešamība. 

 


