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SALGALES PAMATSKOLAS PIRMSSKOLAS GRUPU IEKŠĒJĀS 

KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 57. un 58.pantiem, Vispārējās izglītības likuma 

21.pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma II nodaļu, IV nodaļas 22.pantu un 23.pantu, 

Darba likuma 54.pantu un 55.pantu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.890 Higiēnas 

prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, kas īsteno pirmsskolas izglītības 

programmas (17.09.2013.), ar MK noteikumiem Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" 7.6. punktu un 

8.punktu (24.11.2009.). 

 

1.Grupu darba režīms. 

1.1.Pirmsskolas grupas darba laiks ir no 730 līdz 1800. 

1.2.Rotaļodarbības pirmsskolā tiek organizētas pēc direktores apstiprināta nodarbību 

grafika. 

1.3.Interešu izglītības pulciņu nodarbības audzēkņi var apmeklēt pēc vecāku vēlmēm. 

1.4.No 1300 līdz 1500 pirmsskolas grupās ir audzēkņu atpūtas laiks – diendusa grupas 

guļamtelpā. 

1.5.Pirmsskolas audzēkņiem ir nodrošināta ēdināšana – brokastis, pusdienas un 

launags. 

1.6.Atbilstoši vecāku vēlmēm var darboties pirmsskolas rotaļu grupa skolas vasaras 

brīvlaikā. 

 

2.Audzēkņu kavējumu uzskaite. 

2.1.Audzēkņu kavējumus līdz 3 dienām attaisno vecāku zīme, kas glabājas pie 

pirmsskolas skolotājām vienu mācību gadu. 

2.2.Pirmsskolas audzēkņu kavējumus slimības dēļ ilgākus par 3 dienām attaisno ārsta 

zīme, kas glabājas pie pirmsskolas skolotājām vienu mācību gadu. 

2.3.Ja bērns no Iestādes nosūtīts mājās medicīnisku iemeslu dēļ ( vēdera sāpes, 

vemšana, diareja, aizdomas par konjunktivītu u.c. saslimšanas simptomi), atsākt 

apmeklēt Iestādi drīkst tikai ar ārsta zīmi. 

2.4.Ar ārsta norādījumu par izglītojamā atbrīvojumu no sporta nodarbībām pirmsskolas 

skolotājas iepazīstina sporta skolotāju tūlīt pēc zīmes saņemšanas. 

2.5.Kavējumu uzskaite tiek veikta katru mēnesi, aizpildot attiecīgos ierakstus grupas 

žurnālā. 

2.6.Pirmsskolas audzēkņu apmeklējumu uzskaiti pirmsskolas skolotāja iesniedz 

direktorei katra mēneša pēdējā darba dienā. 

2.7.Vecāku maksas par pirmsskolu aprēķina direktore. Kopsavilkums tiek veikts 3 

eksemplāros (1 pirmsskolas grupai vecāku zināšanai, 1 glabājas pie direktores vienu 

mācību gadu, 1 ēdnīcas vadītājai maksas iekasēšanai un norēķiniem ar pašvaldību). 
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3.Vecāku, personu, kas realizē vecāku varu ( turpmāk – aizbildņu) pienākumi un 

tiesības. 

3.1.vecāku un aizbildņu pienākumi ir: 

3.1.1.savu spēju un finansiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna 

izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus; 

3.1.2.sadarboties ar pirmsskolu un pedagogiem; 

3.1.3.ievērot bērna sociālās tiesības, ka arī tiesības uz dzīvību, privāto dzīvi, 

personas neaizskaramību un brīvību, jaunradi, īpašumu, atpūtu un brīvo laiku; 

3.1.4.ziņot pirmsskolai par bērna kavējumiem; 

3.1.5.ievērot pirmsskolas grupas iekšējās kārtības noteikumus. 

 

3.2.vecākiem un aizbildņiem ir tiesības: 

3.2.1.izvēlēties izglītības iestādi, kurā bērns iegūst izglītību, ņemot vērā bērna 

vēlmes; 

 3.2.2.piedalīties Skolas padomes darbā atbilstoši tās reglamentam; 

 3.2.3.saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērna izglītošanu; 

 3.2.4.saņemt Iekšējās kartības noteikumos minētos skolas apbalvojumus. 

 

4.Vecāku atbildība. 

4.1.Audzēkņi pirmsskolas grupā tiek pieņemti tīri, veseli, kārtīgi, ar viņam 

nepieciešamo papildus apģērbu un higiēnas piederumiem. 

4.2.Pirmsskolas grupā neuzņem bērnus ar šādām infekcijas slimību pazīmēm – caureju, 

vemšanu, infekciozas izcelsmes izsitumiem (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa 

temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, 

raudulība, paātrināta elpošana), ar pedikulozi; 

4.3.Nodrošināt savam bērnam apģērbu atbilstošu laika apstākļiem. Bērnam atrodoties 

grupas telpā nepieciešams maiņas apģērbs. Tam jābūt ērtam, bērnam viegli 

uzvelkamam. Virsdrēbēm jābūt vieglām, ērtām, lai bērns varētu brīvi kustēties un 

rotaļāties laukā, atbilstoši laika apstākļiem un gaisa temperatūrai. 

4.4.Grupas telpās aizliegts lietot jebkura veida medikamentus, kuri atnesti no mājām. 

4.5.Bērnus atved un izņem no grupas vecāki, aizbildņi vai viņu pilnvarotas personas 

vecākas par 12 gadiem. 

4.6.Aizliegts bērnus uz mājās atlaist bez uzraudzības pat pēc vecāku lūguma. 

4.7.Grupu vecāku sapulces ir obligātas visiem vecākiem vai aizbildņiem. 

4.8.Samaksa par bērna ēdināšanu pirmsskolas grupā vecākiem jāveic līdz katra mēneša 

10.datumam. 

 

5.Drošības un veselības aizsardzības nosacījumi. 

5.1.Audzēkņu drošības instruktāžas notiek MK un ugunsdrošības dienesta noteiktā 

kārtībā. 

5.2.Pasākumus, kas saistīti ar darba drošību un bērnu drošību pirmsskolā organizē un 

vada atbildīgais par darba drošību un ugunsdrošību, sadarbojoties ar pirmsskolas 

skolotājām. 

5.3.Audzēkņu fotogrāfijas, konkursu un olimpiāžu uzvarētāju vārdi un uzvārdi tiek 

publiskoti skolas telpās (pie ziņojuma dēļa), informatīvajā izdevumā Skolas Ziņas un 

Ozolnieku mājas lapas sadaļā Izglītība. 

 

6.Kopēšanas un datortehnikas lietošanas kārtība. 

6.1.Skolas darbiniekiem ir atļauts kopēt mācību procesam un personīgām vajadzībām 

nepieciešamos dokumentus bez maksas. 

6.2.Skolas darbiniekiem un pagasta iedzīvotājiem ir atļauts izmantot datorus mācību 

procesā un personīgām vajadzībām bez maksas. 
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6.3.Kopēt un strādāt pie datora drīkst personas, kuras ir apmācītas darboties ar 

kopējamo aparātu un kurām ir iemaņas darbā ar datoru. 

6.4.Darbs datorklasē tiek organizēts atbilstoši kārtības noteikumiem šajā klasē. 

 

7.Izziņu un citu dokumentu sagatavošana un izsniegšana. 

7.1.Izziņas un citus dokumentus izsniedz direktore, saņēmējam iepriekš vienojoties par 

saņemšanas laiku. 

7.2.Saņemot izziņas, saņēmējam jāparakstās izsniedzamo dokumentu reģistrācijas 

žurnālā. Saņemot audzēkņa personu lietu, saņēmējs parakstās skolēnu reģistrācijas 

alfabētiskajā grāmatā.  

7.3.Nepieciešamības gadījumā pieprasītās izziņas var tikt izsūtītas pa pastu kā 

ierakstītas vai vienkāršas vēstules, direktorei parakstoties reģistrācijas žurnālā. 

 

8.Masu pasākumu organizēšanas un norises kārtība. 

8.1.Masu pasākumu organizēšanas kārtību un drošības noteikumus nosaka instrukcija. 

8.2.Par drošības noteikumiem ārpusnodarbību pasākumos pirmsskolā atbild 

pirmsskolas skolotājas. 

8.3.Dažādos pirmsskolas un ārpusskolas pasākumos uzņemtās fotogrāfijas tiek 

izmantotas pirmsskolas un skolas darbības prezentācijas nolūkos skolas telpās un preses 

izdevumos.  

 

9.Ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtība. 

9.1.Ekskursijas un pārgājieni tiek organizēti atbilstoši instrukcijai, aizpildot dalībnieku 

sarakstu, kura viens eksemplārs glabājas skolā vienu mācību gadu. Noteikta parauga 

saraksti apstiprināmi pie direktores. 

9.2.Pirms ekskursijas audzēkņi instruējami. 

9.3.Par audzēkņu drošību ekskursijas un pārgājiena laikā atbild ekskursijas rīkotājs un 

pavadošie pieaugušie. 

9.4.Par pastaigām ārpus skolas teritorijas veicams attiecīgais ieraksts īpaši šim nolūkam 

iekārtotā žurnālā. 

 

11.Apbalvojumi izglītojamajiem, darbiniekiem un vecākiem. 

11.1.Par piedalīšanos konkursos, sporta sacensībās u.c. aktivitātēs audzēkņiem ir 

tiesības saņemt skolas Atzinības rakstu. 

11.2.Ar skolas Atzinības rakstu tiek apbalvoti audzēkņu vecāki, kuri snieguši personīgu 

atbalstu skolai, pirmsskolas grupai vai saviem bērniem. 

11.3.Par īpašiem nopelniem mācību gada garumā audzēkņi, darbinieki un vecāki tiek 

apbalvoti ar ierakstu skolas Goda grāmatā. 

 

12.Audzēkņu, viņu vecāku un darbinieku atbildība. 

12.1.Skolas pirmsskolas grupu iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem Salgales 

pamatskolas darbiniekiem, audzēkņiem, viņu vecākiem un aizbildņiem. 

 

13.Iepazīšanās kārtība ar iekšējās kārtības noteikumiem 

13.1.Audzēkņu vecāki ar iekšējās kārtības noteikumiem Salgales pamatskolas 

pirmsskolas grupās tiek iepazīstināti, iestājoties grupā. 

13.2.Iekšējās kārtības noteikumi tiek izstādīti grupā visiem redzamā vietā. 

13.3.Darbinieki ar iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti ievadinstruktāžas 

ietvaros, stājoties darbā. 

 

 

 

Direktore:       I.Pauloviča 
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