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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS  NOTEIKUMI 

PIRMSSKOLAS GRUPĀS (5.-6.) 

 
1. Pirmsskolas audzēkņus (turpmāk – pirmsskolēnus) skolā uzņem atbilstoši 

Latvijas valsts likumdošanai, IZM normatīvajiem dokumentiem un skolas 

nolikumam. Stājoties skolā jāiesniedz vecāku rakstīts iesniegums, jānokārto 

citi dokumenti (veselības lapa, dzimšanas apliecības noraksts, u.c.) 

2. Pirmsskolēnu darba laiku skolā nosaka direktora apstiprināts nodarbību un 

ārpusnodarbību saraksts. 

3. Uz nodarbībām vecāki vai vecāku noteiktas atbildīgās personas (ne jaunākas 

par 13 gadiem) pirmsskolēnu atved līdz plkst. 8.30, pēc nodarbībām sagaida 

vecāki vai atbildīgās personas. 

4. Vecāki atbildīgas personas norāda ar personīgu iesniegumu skolas 

direktoram un to apstiprina ar savu parakstu. 

4.1. Pirmsskolēnu no skolas drīkst izņemt personas, kas nav lietojušas 

alkoholu vai citas apreibinošas vielas. 

4.2. Ja atbildīgā persona atrodas alkohola  (vai citu vielu) reibumā, 

audzinātājai ir tiesības bērnu nodarbināt skolā, bet par personas rīcību 

ziņot  Jaunpils novada sociālajam dienestamun vecākiem. 

4.3.  Par gadījumiem, kad  pēc pirmsskolēna ierodas vecāki alkohola  ( vai 

citu vielu) reibumā, pirmsskolas audzinātājiem ir pienākums ziņot skolas 

vadībai un Jaunpils novada sociālajiem darbiniekiem. 

5. Pirmsskolēnus, kuri no skolas brauc ar autobusu, audzinātāja pavada līdz 

tam, seko līdzi iekāpšanai autobusā.  Vecāki ar  personīgu iesniegumu skolas 

direktoram norāda, kas sagaida pirmsskolēnu autobusa pieturā (vecāki vai 

vecāku norādītas atbildīgās personas). 

6. Pirmsskolas grupas audzinātāju darba laiks ir no plkst. 7.45 līdz 16.00. 

Nodarbības pirmsskolēniem notiek no plkst. 9.30 līdz 13.00, bet 

ārpusnodarbības no plkst. 7.45 līdz 9.20 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Vecāki 

raksta personīgu iesniegumu skolas direktoram, ja pirmsskolēnam grupā 

jāuzturas līdz plkst. 18.00. 

7. Vecāki nes atbildību par bērna veselības stāvokli , novērtē to un garantē, lai  

uz nodarbībām skolā   pirmsskolēns ierastos vesels:                                                                                        

7.1. Saslimšanas gadījumā vecāki izlemj, vai ir nepieciešams doties pie    
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  ārsta vai pirmsskolēnam jāpaliek mājās pieaugušas personas  

  uzraudzībā, 

            7.2. Ja pirmskolēns kavē 3 un vairāk dienas, nepieciešama ārsta zīme par  

               bērna veselības stāvokli. 

7.3. Ja kavē 1 vai 2 dienas, nepieciešama vecāku rakstīta zīme par 

kavējuma iemeslu. 

 
Kārtības noteikumi izskatīti Jaunpils vidusskolas pedagoģiskās padomes sēdē 28.08.2012. 

Grozījumi veikti pedagoģiskās padomes sēdē 28.08.2014. 

 

 

 

 

 

                                                                                          


