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KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Zelta Rasa” (turpmāk tekstā- Iestāde) Iekšējās
kārtības noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) izdoti ievērojot Izglītības likumu, Vispārējās
izglītības likumu, bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministra kabineta noteikumus „Kārtība,
kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos ”,
Ministru kabineta noteikumus „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā
veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un Iestādes nolikumu.
2. Noteikumi nosaka:
2.1 izglītojamo(turpmāk tekstā – bērni), viņu vecāku (personas, kas viņus aizvieto)
( turpmāk tekstā –vecāki) un citu personu rīcību Iestādē un tās organizētajos pasākumos;
2.2 bērnu un vecāku tiesības un pienākumus
2.3 iestādes darba organizāciju, drošības pasākumus;
2.4 bērnu saņemšanu iestādē un izņemšanu;
2.5 medicīniskos jautājumus;
2.6 Grupu skolotāju un vadītāja rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu
drošību, veselību vai dzīvību;
2.7 Kārtību, kādā vecāki un bērni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem.
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II.

Bērnu un vecāku tiesības

3. Bērnam ir tiesības:
3.1.apmeklēt Iestādi un iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, atbilstoši vecumposmam,
saņemt paskaidrojumus un konsultācijas pirmsskolas programmas apguvē;
3.2. uzturēties dzīvībai un veselībai drošos apstākļos Iestādē un tās organizētajos pasākumos,
būt aizsargātiem no fiziskās, emocionālās un psihiskās vardarbības un ekspluatācijas, no
nodarbināšanas bīstamos vai bērna dzīvībai kaitīgos apstākļos;
3.3. saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
3.4. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus,
paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses, ņemot vērā bērna individualitāti;
3.5. pārstāvēt iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos un skatēs;
3.6. saņemt personiskās mantas aizsardzību iestādē.
4. Vecākiem ir tiesības:
4.1. līdzdarboties iestādes darbā;
4.2. saņemt savlaicīgu informāciju par Iestādes darbību un jautājumiem, kas saistīti ar bērna
audzināšanu un attīstību, ziņas par bērna veselības stāvokļa izmaiņām;
4.3. saņemt motivētu savu bērnu zināšanu un uzvedību novērtējumu, ieteikumus bērnu
attīstības veicināšanā;
4.4. izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba
organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves pilnveidošanai;
4.5. piedalīties grupas vecāku sapulcēs;
4.6. domstarpību gadījumos lūgt iestādes vadītāja palīdzību.
III.

Bērnu un vecāku pienākumi

5. Bērnu pienākumi ir:
5.1. mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai, sagatavojoties pamatizglītības
uzsākšanai;
5.2. ievērot šos noteikumus;
5.3. ievērot drošības noteikumus un instrukcijas;
5.4. neiziet no grupas telpām bez pieaugušo pavadības;
5.5. neienest iestādē viegli uzliesmojošas vielas, asus priekšmetus, pārtikas produktus;
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5.6. ar cieņu izturēties pret saviem vienaudžiem, Iestādes darbiniekiem un citiem
pieaugušajiem;
5.7. ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus;
5.8. saudzīgi izturēties pret Iestādes inventāru un apkārtējo vidi.
6. Vecāku pienākumi ir:
6.1. ievērot šos noteikumus;
6.2. gatavojot bērnu dzīvei sabiedrībā, vecākiem ir pienākums audzināt un skolot savu bērnu
sociāli labvēlīgā vidē, veidojot labvēlīgas saskarsmes, sadarbības, vecumam atbilstoša s
kultūrhigiēniskās un uzvedības normas, nepieļaujot visatļautību ne ģimenē, ne
sabiedrībā;
6.3. pildīt līgumā paredzētās finansiālās saistības ar iestādi, par pakalpojuma sniegšanu;
6.4. Saskaņā ar SIA „Edinburgas Skola” un SIA „ESKS” savstarpēji noslēgto līgumu, u n
pamatojoties uz vecāku noslēgto līgumu ar SIA „ESKS” par bērna pulciņu
apmeklējumiem, vecākiem ir pienākums pildīt līgumā paredzētās finansiālās saistības.
6.5. sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu, sakaru līdzekļiem, par bērna
individuālajām īpašībām;
6.6. nodrošināt bērnu ar gadalaikam piemērotu apģērbu, maiņas apģērbu, maiņas apaviem
telpās, kā arī ar sporta un mūzikas nodarbībām atbilstošiem apaviem. Vasaras periodā
obligāti nodrošina bērnu ar saules aizsargcepuri;
6.7. nodrošināt bērnu ar nepieciešamajām personas higiēnas lietām (ķemmi, vienreizējās
lietošanas salvetes, zobu birsti, ja nepieciešams autiņbiksītes un vienreizējie paladziņi).
6.8. ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sekmēt to, lai bērnam
veidojas pozitīva un pieklājīga attieksme pret apkārtējiem - bērniem un pieaugušajiem.
Aizliegts Iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot
vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot bērnus un Iestādes
darbiniekus), huligāniski uzvesties;
6.9. saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un teritoriju, un mācīt to bērnam. Atlīdzināt
Iestādei zaudējumus, kas radušies bērna vai savas neatļautas rīcības rezultātā;
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IV.

Iestādes darba organizācija

7. Iestāde atvērta 5 dienas nedēļā ar darba laiku no plkst. 7.00 līdz 19.00. Pirmssvētku dienās
Iestādes darba dienas ilgums tiek saīsināts par 2 stundām saskaņā ar Darba likuma.
8. Vecāki brīdina Iestādes darbiniekus par negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos, darba
dienas sākumā vai beigās zvanot grupas skolotājai vai pa tālruni 67615236.
9. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu iestādes darbinieki nav tiesīgi nodot bērnu
personām līdz 13 gadu vecumam un iereibušām personām.
10. Nodarbības (turpmāk – aktivitātes) grupās sākas plkst. 9.00 . Lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu
un dalību aktivitātēs, bērni uz grupu jāatved līdz plkst. 8. 30 .
11. Bērni, kuri apmeklē obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību, uz Iestādi jāatved ne
vēlāk kā plkst.9.00.
12. Piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem aktivitāšu apmeklējums ir obligāts, izņemot
neparedzētus apstākļus.
13. Izglītības process Iestādē notiek saskaņā ar gada tematisko plānu un aktivitāšu sarakstu.
14. Dienas gaitā grupu skolotāju vadībā tiek organizētas aktivitātes, pastaigas Iestādes teritorijā
un individuālais darbs ar bērniem.
15. Mācību gada laikā tematiskajās aktivitātēs bērniem tiek sniegta informācija par
ugunsdrošību, ceļu satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus,
drošību uz ūdens, personas higiēnu un citiem drošības jautājumiem.
16. Līdz plkst. 9.00 vecāki paziņo Iestādes vadītājai pa tālruni 67615236 vai grupas skolotājai
par to, ka bērns ir saslimis vai arī neapmeklēs Iestādi citu attaisnojošu iemeslu dēļ.
16.1. Par katru kavēto dienu, jāatnes zīme par kavējuma iemeslu.
17. Uz masu pasākumiem vai ekskursijā ārpus iestādes bērnus ved, ja izglītojamā vecāki ar savu
parakstu apstiprinājuši piekrišanu par piedalīšanos tajos.
18. Bērnu klātbūtnē nav atļauts risināt strīdīgus gadījumus. Pret bērnu nedrīkst izturēties
cietsirdīgi, nedrīkst fiziski sodīt un aizskart viņa cieņu un godu.
V.

Bērnu saņemšana iestādē un izņemšana

19. Atvedot bērnu uz Iestādi, vecāki viņu noģērbj ģērbtuvē, ieved grupas telpās un paziņo
grupas skolotājai par bērna ierašanos – sasveicinoties ar grupas personālu.
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20. Bērnu uz Iestādi atved veselu, tīru, kārtīgu, ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu (kuru
var viegli novilkt/uzvilkt, atpogāt/aizpogāt) un higiēnas piederumiem. Virsdrēbes jāatstāj
garderobē un jānomaina ielas apavi.
21. Skolotājam ir tiesības nepieņemt izglītojamo grupā, ja vecāks nav iesniedzis attaisnojošu
zīmi par kavētām dienām.
22. Grupas skolotājai vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt bērnu no iestādes, par to
rakstot vadītājai iesniegumu. Vecāki savlaicīgi paziņo grupas skolotājai, ja bērnu no
Iestādes izņem cita persona.
23. Vēcāks pēc bērna ierodas iestādē ne vēlāk kā 18.50.
24. Pēc Iestādes darba laika par katrām nokavētām minūtēm līdz vienai stundai jāmaksā 2.85
Euro, kas tiek piestādīti pie rēķina.

VI.

Drošības pasākumi iestādē

25. Aizliegts Iestādē un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās,
toksiskās un psihotropās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku. Nepieļaut savu
mājdzīvnieku (piemēram, suņu) atrašanos Iestādes teritorijā;
26. Neatkarīgi no apstākļiem, aizliegts bērnu atstāt vienu bez pieaugušā uzraudzības.
27. Iestādes ieejas durvju atvēršanai vecāki izmanto durvju kodu, kuru viņiem paziņo grupas
skolotāja, kad bērns tiek uzņemts Iestādē. Vecāki nedrīkst izpaust durvju kodu
nepiederošām personām un bērniem, nedrīkst pieļaut, ka bērni izmanto durvju kodu un
atbild par zaudējumiem, kas radušies viņu neatļautas rīcības rezultātā. Nepieciešamības
gadījumā tiek izmantota zvana poga pie Iestādes ieejas. Ienākot Iestādē un izejot no
Iestādes, vecāki cieši aizver durvis. Vecāki, ieejot vai izejot no Iestādes rotaļu laukuma,
aizver vārtus.
28. Sporta un mūzikas skolotāja iepazīstina bērnus ar kārtības noteikumiem zālē 1. un 2.
semestra pirmās nodarbības laikā. Kā arī grupas skolotāji iepazīstina bērnus ar drošības
noteikumiem katra semestra sākumā.
29. Iestādes darbinieki atbild par bērna drošību ievērojot izstrādātos noteikumus kārtībai, kādā
nodrošināma bērna drošība Iestādē.
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30. No drošības un tikumiskās audzināšanas viedokļa kategoriski aizliegts vecākiem dot un
bērniem uz grupu ņemt līdz:
- košļājamo gumiju;
-ledenes;
-medikamentus;
- mobilos telefonus, peidžerus, planšeta datorus u.c;
- dažādus dekoratīvās kosmētikas līdzekļus / lūpu, nagu, acu krāsas, lakas, aerosolus/
- riteņus, skrejriteņus.
VII.

Medicīniskie jautājumi

31. Bērniem ar dažāda veida saslimšanas pazīmēm un simptomiem aizliegts apmeklēt Iestādi,
lai neveicinātu saslimstības izplatīšanos.
32. Iestādē aizliegts nest jebkāda veida medikamentus, pirmsskolas skolotājiem nav tiesību
nodarboties ar bērnu ārstēšanu.
33. Ja bērnam nepieciešama īpaša diēta, vai jāievēro veselībai būtiski noteikumi (astma,
alerģija, cukura diabēts u.c.) vecākiem par to jāinformē grupas skolotāja un Iestādes
vadītāja.
34. Gadījumos, ja bērnam nepieciešama medicīniskā palīdzība Iestāde ziņo bērna vecākiem.
35. Vecākiem bērnu atvedot uz Iestādi jāinformē grupas skolotāja par viņa veselības stāvoklī
vai labsajūtu.
VIII.

Grupu skolotāju un vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu
personu drošību, veselību vai dzīvību.

36. Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai
dzīvību:
36.1. Pedagogs informē vadītāju par izglītojamā uzvedību;
36.2. Vadītājs rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā
vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar
izglītības iestādi;
36.3. Vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu
uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās;
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36.4. Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības
iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs šo informāciju
nosūta attiecīgajai pašvaldībai.
IX.

Kārtība, kādā vēcāki un bērni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības
noteikumiem

37. Grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs iepazīstina vecākus ar
Noteikumiem, ko vecāki apliecina ar savu parakstu.
38. Bērnus ar šiem noteikumiem iepazīstina grupas skolotāja katru gadu septembrī un atkārtoti
attiecīgajās mācību tēmās.
39. Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, grupas skolotāja vai cits Iestādes
darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu Iestādes vadītājai.
X.

Noslēguma jautājums

40. Ar šo Iekšējās kārtības noteikumu stāšanos brīdi spēku zaudē iepriekšējie PPII „Zelta Rasa”
iekšējās kārtības noteikumi.

Vadītāja

E.Bukovska
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Iepazinos, piekrītu un apņemos pildīt privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Zelta rasa”
Iekšējās kārtības noteikumus:
Nr.p.k. Bērna vārds, uzvārds

Vecāka vārds, uzvārds

Datums

Paraksts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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