R GAS VALDA AVOTI A PAMATSKOLA –
ATT ST BAS CENTRS
Salaspils ielā 14, R gā, LV-1057, tālrunis 67271125, 67277707, e-pasts rvapsac@riga.lv

IEKŠ JIE NOTEIKUMI
R gā

05.02.2016.

Nr. PSVAAC-16-2-nts

Izgl tojamo vecākiem un citām personām saistoša uztur šanās kārt ba
R gas Valda Avoti a pamatskolā – att st bas centrā
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārt bu, kādā R gas Valda Avoti a pamatskolā – att st bas centrā
(turpmāk – Skola) uzturas skol nu vecāki un citas personas.
2. Kārt bas m rķis ir skol nu droš bas nodrošināšana skolā.
3. Kārt ba ir saistoša skol nu vecākiem, aizbild iem un visām citām personām, kuras kādu
jautājumu kārtošanai ir ieradušās skolā.
II. Nepiederošu personu uzturēšanās skolā
4. Par nepiederošu personu tiek uzskat ta ikviena persona, kura nav skolas izgl tojamais vai
skolas darbinieks.
5. Apmekl tāji, pavadot un sagaidot izgl tojamos, uzturas Skolas kas vestibilā pie
garderobes durv m. Citās telpās apmekl tāji dr kst atrasties ar dežuranta vai pedagoga
atļauju.
6. Kārt ba kādā skolā uzturas nepiederošas personas (turpmāk – Apmekl tāji) paredz:
6.1.

māc bu stundu laikā (plkst. 9.00 – 15.00) apmekl tājiem tiek atv rtas Skolas
centrālās durvis, dienas dežurants noskaidro ierašanās iemeslu, ja apmekl tājs
v las satikt kādu Skolas darbinieku, vi u pavada Skolas darbinieks,
nepieciešam bas gad jumā dienas dežurants sazinās ar dežūr jošo Skolas
administrācijas pārstāvi un zi o par apmekl jumu, lai sastaptu skolotāju
apmekl tājs sagaida starpbr di;
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6.2.

pagarinātās dienas grupas laikā (plkst. 14.00 – 18.30) apmekl tājiem ir atv rtas
Skolas durvis, dienas dežurants noskaidro ierašanās iemeslu, sniedz informāciju
vai pavada, ja apmekl tājiem nepieciešams satikt kādu Skolas darbinieku,
nepieciešam bas gad jumā sazinās ar dežūr jošo Skolas administrācijas pārstāvi;

6.3.

citu ar Skolas vad bu saska oto un atbalst to pasākumu dal bnieki un apmekl tāji
uzturas tikai tiem norād tajās telpās (zāl , klašu telpās un gaite os);

6.4.

apmekl tāji nav ties gi trauc t māc bu procesa norisi skolā vai jebkādā veidā
apdraud t izgl tojamo un Skolas darbinieku droš bu;

6.5.

apmekl tāji skolas teritorijā nav ties gi atrasties bez skolas administrācijas
atļaujas.

7.

Pavad t izgl tojamo l dz garderobei un sakārtoties darbam, atļauts 1. klases vecākiem
tikai 1.semestr .

8.

Tikšanās ar skolas pedagoģisko personālu atļautas ārpus māc bu laika, t.i.
pedagoģiskajam darbiniekam tikšanās laikā nedr kst būt māc bu nodarb bas.

9.

Nepiederošu personu atrašanos skolā kontrol
administrācijas pārstāvis un skolotāji.

dežurants vai sargs, dežūr jošais

10. Ikvienai nepiederošai personai, kas v las ienākt skolas teritorijā tālāk par vestibilu,
ienākot skolā, jāpiesakās pie dežuranta, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, ierašanās
iemeslu, skolas darbinieku, kuru v las satikt.
11. Sargam, dežurantam vai jebkuram citam skolas darbiniekam ir ties bas piepras t
nepiederošām personām uzrād t kādu person bu apliecinošu dokumentu vai
paskaidrojumu par ierašanās iemeslu.
12. Ja apmekl tājs atsakās nosaukt savu vārdu un uzvārdu, ierašanās m rķi vai uzrād t
personu apliecinošus dokumentus, dežurantam nekav joties jāzi o par apmekl tāju
skolas administrācijai un policistam.
13. Par nepiederošas personas uztur šanos skolā turpmāk atbild bu uz emas darbinieks, pie
kura š persona ieradusies.
14. Personas, kuras skolā ieradušās veikt remontdarbus vai sniegt pakalpojumus, tiek
pavad tas pie skolas vad bas vai direktora vietnieka saimnieciskajā darbā.
15. Policijas, ugunsdz s bas un glābšanas dienesta, inspekciju, valsts un pašvald bas
institūciju darbinieki, žurnālisti u.c. tiek pavad ti pie skolas vad bas.
16. Pasākumi, kuru laikā skolā var uztur ties nepiederošas personas, ir vecāku sapulces,
semināri, konferences, koncerti, teātra izrādes, sporta sacens bas un citi organiz ti
pasākumi. Par šiem pasākumiem tiek inform ta skolas vad ba, sargs un/vai dežurants, ir
nor kots cilv ks, kurš sagaida, pavada viesus l dz ģ rbtuv m un pasākuma norises
vietai.
17. Skolas pasākumu laikā skolā dežūr ar direktora r kojumu nor kotie skolotāji, kas
uzraugs vai dežurants.
18. Skol niem tikšanās ar draugiem, kuri nav skolas skol ni, notiek p c stundām un ārpus
skolas teritorijas.
19. Nepiederošas personas ar izgl tojamo skolā dr kst tikties tikai vi a vecāku, aizbild u vai
valsts iestāžu darbinieku klātbūtn , pildot savus pienākumus. Valsts iestāžu darbinieki
tiekas ar izgl tojamo tikai vi a vecāku vai skolas pedagoģiskā personāla klātbūtn .
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20. Telpu nomnieki savu pasākumu grafiku saska o ar skolas direktoru. Grafiks atrodas pie
skolas sarga vai dežuranta. Sargs vai dežurants uzrauga, lai pasākumu apmekl tāji
izmantotu tikai attiec go telpu un tikai grafikā norād tajā laikā, kā ar veic
nepieciešamos ierakstus attiec gajā dokumentā.
21. Skolas kas tiek sl gtas br vdienās un darbadienās p c plkst.19:00. Atrašanās skolas kā
šajā laikā ir atļauta tikai p c saska ošanas ar skolas direktori.
22. Par Skolas apmekl tājiem atbild Direktore (vispār jā atbild ba) un Direktores vietnieki
(par Skolas organiz to pasākumu apmekl tājiem) un Skolas dienas dežurants un kas
uzraugs (par citiem apmekl tājiem).
III. Rīcība noteikumu neievērošanas gadījumā
23. Šo noteikumu neiev rošanas gad jumā dežuranta vai cita skolas darbinieka pienākums ir
lūgt nepiederošu personu atstāt skolas telpas un teritoriju, bet personas nepakļaušanās
gad jumā zi ot skolas vad bai un izsaukt policijas darbiniekus.
24. Personas tiek br dinātas, ka šo noteikumu neiev rošanas gad jumā var tikt izsaukta
Valsts vai pašvald bas policija vai Neatliekamās medic niskās pal dz bas brigāde.
25. Ja ierodas apmekl tājs, kura uzved ba ir agres va un neprognoz jama, nekav joties tiek
zi ots skolas vad bai un izsaukts policijas darbinieks.
26. Par aizdom gu personu atrašanos skolā vai tās teritorijā jebkura skolas darbinieka,
skol na pienākums ir zi ot skolas vad bai
V. Noslēguma jautājumi

27. Groz jumus šajos noteikumos izdarāmi p c izmai ām ār jos normat vajos aktos vai
Skolas pedagoģiskās padomes vai izgl tojamo pašpārvaldes priekšlikumiem.
28. Noteikumiem pievienota r c bas sh ma (pielikumā) iekš jā normat vā akta iev rošanai.
29. Ar kārt bas noteikumiem var iepaz ties skolas mājas lapā un informat vajā monitorā
skolas vestibilā.
30. Noteikumi stājas sp kā 2016. gada 8.februāri.

Direktore

Poriete 67271125

I.Jansone

Pielikums
Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra
05.02.2016. iekšējās kārtības noteikumiem Nr. PSVAAC-16-2-nts
“Izglītojamo vecākiem un citām personām saistoša uzturēšanās kārtība”

Rīgas Valda Avotiņa pamatskola –
attīstības centrs
Izstrādā kārt bu

(iekš jais normat vais akts)

Iepaz stina ar noteikto kārt bu:
darbiniekus

izgl tojamos, vi u vecāku

citas personas,
kurām kārt ba ir saistoša

Seko l dzi vai persona iev ro kārt bu

Persona iev ro

Persona neievēro

Inform personu par iesp jamo tālāko r c bu

(piemēram, tiks izsaukta Valsts vai pašvaldības policija, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigāde)

Persona iev ro

Persona neievēro

Sazinās ar kompetentu iestādi

(piemēram, izsauc Valsts vai pašvaldības policiju,
Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi
Direktore

I.Jansone

