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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
PIRMSSKOLAS GRUPĀ
I. Vispārīgie jautājumi
Šie noteikumi izdoti saskaņā ar Olaines 1.vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumu
88. punktu un ir Olaines 1.vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
2. Noteikumi nosaka:
2.1. bērnu un vecāku tiesības;
2.2. bērnu un vecāku pienākumus;
2.3. izglītības procesa organizāciju;
2.4. atbildību par noteikumu neievērošanu bērniem un vecākiem;
2.5. kārtību, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar noteikumiem.
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II. Bērnu un vecāku tiesības
Bērniem ir tiesības:
3.1. apgūt pirmsskolas izglītības programmu no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības
programmas apguves sākšanai;
3.2. saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
3.3. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem pastaigu laikā, grupā un tās organizētajos
pasākumos, aizsardzību no fiziskās un emocionālās vardarbības, kā arī psiholoģiski
labvēlīgu vidi;
3.4. mācību procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt
spējas un intereses, ņemot vērā savu individualitāti.
4. Vecākiem ir tiesības:
4.1. piedalīties skolas padomes darbā;
4.2. saņemt no skolotājiem savlaicīgu informāciju par grupas darbību un jautājumiem, kas saistīti
ar bērna izglītošanu un attīstību;
4.3. izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par grupas darba organizāciju,
izglītības procesu un izteikt priekšlikumus grupas dzīves pilnveidošanai, vēršoties pie grupas
skolotājas, direktora vietniekiem vai direktora.
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III. Bērnu un vecāku pienākumi
Bērnu pienākumi ir:
5.1. mācīties un darboties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai;
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5.2. atbilstoši savam vecumam kopt sevi, sargāt un rūpēties par savu veselību, drošību;
5.3. ievērot elementāras sadzīves un kulturālas uzvedības normas, būt kārtīgam, disciplinētam, ar
savu rīcību nenodarīt ļaunu citiem un sev;
5.4. ievērot grupas Iekšējās kārtības noteikumus;
5.5. ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, ģimenes locekļiem, vienaudžiem, sabiedrību,
valsti, tās simboliem;
5.6. neaizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses;
5.7. saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi.
6. Vecāku pienākumi ir:
6.1. ievērot grupas Iekšējās kārtības noteikumus;
6.2. sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu un saziņas iespējām ar vecākiem, norādot
kontakttālruni, izmaiņu gadījumā nekavējoties paziņot par to grupas skolotājai;
6.3. sniegt precīzu informāciju par bērna veselības traucējumiem vai viņa individuālajām
īpatnībām, ēdināšanas un miega režīmu, slimībām, iemaņām;
6.4. izpildīt grupas skolotāju un citu skolas speciālistu norādījumus un ieteikumus, kas attiecas
uz bērna izglītošanu, audzināšanu, attīstību, veselību;
6.5. katru rītu bērnu uz grupu atvest tīru, tīri un kārtīgi apģērbtu, apģērbam jābūt vienkāršam,
ērtam, piemērotam dažādām nodarbībām (rotaļām, rāpošanai, kāpelēšanai, krāsošanai,
līmēšanai) un atbilstošam gadalaikam un esošajiem laika apstākļiem;
6.6. iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā;
6.7. piedalīties grupas vecāku sapulcēs;
6.8. nodrošināt savam bērnam nepieciešamos mācību līdzekļus, kā arī piedalīties grupas rotaļu
bāzes papildināšanā un atjaunošanā;
6.9. sniegt palīdzību grupas un tās teritorijas labiekārtošanā;
6.10. piedalīties un atbalstīt grupas organizētos pasākumus;
6.11. ar cieņu un toleranci izturēties pret grupas darbiniekiem, sekmēt to, lai bērnam veidojas
pozitīva attieksme un pieklājība pret apkārtējiem - bērniem un pieaugušajiem, nelietot grupā
un tās teritorijā necenzētus vārdus un izteicienus, fiziski, emocionāli un psiholoģiski
neietekmēt, nepazemot bērnus un grupas darbiniekus;
6.12. saudzīgi izturēties pret grupas inventāru un interjeru, kā arī mācīt to bērnam; atlīdzināt
materiālos zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā;
6.13. aizliegts grupā un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, ugunsnedrošas,
narkotiskas, toksiskas vielas, gāzes baloniņus, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, aukstos
ieročus, pārtikas produktus un medikamentus, nepieļaut savu mājdzīvnieku (piemēram, suņu)
atrašanos skolas teritorijā.
IV. Izglītības procesa organizācija
7. Grupas darba laiks ir no plkst. 7.00 - 19.00. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par vienu
stundu. Vecāki brīdina grupas skolotāju par negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos darba
dienas beigās.
8. Ieejai grupā vecāki izmanto pirmsskolas bloka ieeju ar kodu atslēgu.
9. Mācību nodarbības (turpmāk – rotaļnodarbības) grupā sākas plkst. 8.50. Lai nodrošinātu bērnu
ēdināšanu un dalību rotaļnodarbībās, bērni uz grupu jāatved līdz plkst. 8.00.
10. Rotaļnodarbības organizē katru dienu rīta un/vai pēcpusdienas cēlienā, nodrošinot vienmērīgu
rotaļnodarbību slodzi nedēļā.
11. Pedagoģiskais process notiek saskaņā ar rotaļnodarbību sarakstu. Par rotaļnodarbību sākumu un
beigām atbildīgs skolotājs, kurš vada rotaļnodarbību.
12. Bērniem rotaļnodarbību apmeklējums ir obligāts.
13. Rotaļnodarbības notiek grupas telpās ar izņēmumiem īpašos gadījumos (mūzika, sports, ritmika
u.tml.).
14. Bērnu pastaiga teritorijā tiek organizēta saskaņā ar dienas režīmu.
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15. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par pastaigām (ekskursijām) ārpus teritorijas. Bērnu pastaigas
ārpus teritorijas tiek organizētas saskaņā ar drošības noteikumiem. Par bērnu drošību pastaigu
(ekskursiju) laikā atbild atbildīgais pedagogs.
16. Svētki, tematiskās pēcpusdienas, jautrie brīži, sporta aktivitātes, izstādes un pasākumi, kurus
organizē citas iestādes (teātra izrādes, koncerti, fotografēšanās, pulciņu nodarbības u.c.), notiek
ārpus rotaļnodarbību laika.
17. Grupas organizētajos pasākumos piedalās tikai grupā uzņemtie bērni, grupas darbinieki, vecāki,
ģimenes locekļi un aicinātie viesi.
18. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar bērnu
piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības noteikumiem. Par bērnu drošību pasākumos
atbild atbildīgais pedagogs.
19. Līdz plkst. 8.00 vecāki paziņo grupas skolotājai par to, ka bērns ir saslimis vai arī neapmeklēs
grupu citu attaisnojošu iemeslu dēļ.
20. Par regulāru vēlāku bērnu ierašanos vecāki brīdina grupas skolotāju.
21. Atvedot bērnu uz grupu, vecāki ieved viņu grupas telpā un parakstās grupas žurnālā. Vakarā
vecāki parakstās par bērna izņemšanu no grupas. Minēto noteikumu neievērošanas gadījumā
grupas skolotājs neuzņemas atbildību par bērna dzīvību un drošību.
22. Grupā aizliegts ienest personīgās rotaļlietas.
23. Bērnu uz grupu atved veselu, tīru, kārtīgu, ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu un higiēnas
piederumiem. Virsdrēbes jāatstāj garderobē un jānomaina ielas apavi.
24. Bērnu ar infekcijas slimību pazīmēm grupā neuzņem. Vecāki nodrošina bērna ārstēšanu.
25. Ja bērns slimības dēļ vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ grupu neapmeklē ilgāk par trīs dienām,
pēc bērna atgriešanās grupā vecāki iesniedz ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli.
26. Ja bērns slimo ar infekcijas slimību, tad vecāki iesniedz ārsta izziņu par atļauju apmeklēt grupu
neatkarīgi no kavēto dienu skaita.
27. Gadījumos, kad bērnam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība (traumas, citi nopietni veselības
traucējumi), skola ziņo bērna vecākiem, nepieciešamības gadījumā izsauc neatliekamo
medicīnisko palīdzību.
28. Ja rodas aizdomas par bērna saslimšanu ar infekcijas slimību, grupas skolotāja par to ziņo
medmāsai. Nepieciešamības gadījumā medmāsa par radušos situāciju ziņo vecākiem, kuriem
jānodrošina bērna izņemšana un bērna ārstēšana.
29. Vecākiem jāinformē skolas medicīnas māsa un grupas skolotāja, ja bērnam ir veselības
traucējumi, kuru rezultātā ir jālieto medikamenti.
30. Vecāki informē grupas skolotāju par personām, kurām ir tiesības izņemt bērnu no grupas.
Vecāki savlaicīgi paziņo grupas skolotājai, ja bērnu izņems cita persona.
31. Vecāki nedrīkst uzticēt bērnu no grupas izņemt personām jaunākām par 13 gadiem.
32. Grupas skolotājai ir tiesības vakarā neatdot bērnus personām, par kurām nav brīdinājuši vecāki,
kā arī jebkurai personai, kura pēc bērna ieradusies reibuma stāvoklī.
33. Maksājumi par bērna ēdināšanu ir obligāti. Tie veicami ēdināšanas firmas noteiktajā kārtībā.
34. Par ēdināšanas atteikšanu slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ atbild bērna vecāki,
informējot ēdināšanas firmas noteiktajā kārtībā.
V. Atbildība par Noteikumu neievērošanu bērniem un vecākiem
35. Noteikumu ievērošana vecākiem un bērniem ir obligāta.
36. Noteikumu neievērošanas gadījumā:
36.1. grupas skolotāja vai skolas direktors var izteikt mutisku aizrādījumu;
36.2. grupas skolotāja vai skolas direktors var veikt individuālas pārrunas ar vecākiem;
36.3. būtisku vai sistemātisku pārkāpumu gadījumā skolas direktors informē attiecīgās institūcijas
(sociālo dienestu, bāriņtiesu, policiju).
37. Radušās problēmas vecāki cenšas risināt, ievērojot šādu secību:
37.1. vispirms noskaidro radušos problēmu sarunā ar grupas skolotāju;
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37.2. ja iepriekšējās darbības rezultātā to neizdevās atrisināt, tad griežas pie direktora vietnieces
mācību darbā, vajadzības gadījumā pēc tam pie skolas direktora.
38. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietotu fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu, grupas
skolotāja informē skolas atbalsta personālu, nepieciešamības gadījumā arī policiju, bāriņtiesu
un citas bērnu tiesību aizsardzības institūcijas.
VI. Kārtība, kādā vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem
39. Pirms bērna uzņemšanas grupā vecāki iepazīstas ar Noteikumiem un apliecina to ar savu
parakstu iesniegumā par bērna uzņemšanu.
40. Grupas skolotāja katru gadu septembrī organizētajā vecāku sapulcē atkārtoti iepazīstina vecākus
ar Noteikumiem, par ko vecāki parakstās.
41. Noteikumi ikdienā ir pieejami pie grupas skolotājas, ar tiem var arī iepazīties informācijas
stendā vecākiem.
Direktors

Jāzeps Volāns

17.12.2015.
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