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Reģistrācijas Nr. 40008224009

juridiskā adrese Aizpriežu  iela 34, Rīga, LV- 1006
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Izglītības iestādes Reģistrācijas Nr.   3712803471

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā

2022. gada 1. septembrī Nr. 2022/5
Pēcpusdienu brīvā laika grupas iekšējās kārtības noteikumi

1. Vecāki informē klases audzinātāju par pēcpusdienas grupas apmeklēšanu, iesniedzot rakstisku
iesniegumu brīvā formā vai aizpildot skolas dotu iesnieguma formu.

2. Skolotājs, kurš vadījis skolēniem pēdējo stundu (vai klases audzinātājs) nodod skolēnus
pēcpusdienas grupā, iesniedzot rakstisku skolēnu sarakstu.

3. Pēcpusdienas grupas darba norise tiek īstenota sekojošā secībā:

14:00 – 15:45 Pastaiga (futbols ar Artūru līdz 15:00)

15:45 – 16:00 Launags

16:00 – 16:30 Klusais laiks (pēcpusdienas/mājas darbu izpilde, grāmatu lasīšana)

16:30 – 18:00 Brīvais laiks (spēles, bibliotēkas apmeklēšana u.c.)

4. Visi skolēni, kas pieteikti pēcpusdienas grupā, dodas plānotajā pastaigā.

5. Bērni drīkst izmantot skrejriteņus, skrituļslidas, skrituļdēļus tikai tad, ja ir veikti drošības
pasākumi – galvā uzlikta ķivere. Divriteņus, trīsriteņus skolā neizmanto.

6. Ārā drošības apsvērumu dēļ bērni nedrīkst kāpt kokos, uz sētas, uz atkritumu tvertņu
norobežojošās malas, uz basketbola groza konstrukcijām.
7. Patstāvīgie pēcpusdienas darbi (mājas darbi) tiek veikti norādītajā laikā, ievērojot klusumu un
respektējot klasesbiedrus/skolasbiedrus.

8. Par skolēnu drošību, dodoties uz PES nodarbībām, atbild vecāki. Vecāki septembrī iesniedz
klases audzinātājai iesniegumu ar nodarbībām, ko skolēns apmeklēs PES. Šis iesniegums
nozīmē, ka vecāks uzņemas atbildību par skolēna drošību, izejot no skolas telpām, līdz brīdim,
kamēr skolēns atgriežas pēcpusdienas grupā un piesakās pie skolotāja. Skolēns pulciņus apmeklē
patstāvīgi.

9. Bērnam atgriežoties no PES pulciņa nodarbībām vai bibliotēkas skolā, obligāti jāpiesakās pie
pēcpusdienas skolotāja. Skolotājs fiksē laiku, kad bērns atgriezies pēcpusdienas grupā.

10. Ja bērna pulciņi notiek launaga laikā un bērns pēc tam atgriežas pēcpusdienas grupā, vecāki
nodrošina iespēju paēst pēc nodarbības, izmantojot līdzi paņemto ēdienu.

11. Telefona lietošana pēcpusdienā izklaides nolūkos ir aizliegta. Telefoni glabājas kastītēs
skolotāju istabā. Saziņa ar vecākiem tiek organizēta, izmantojot skolas telefonu Nr. 25751828.
12. Skolēns ir atbildīgs par savu darba un rotaļu vietas sakārtošanu.

13. Dodoties prom no pēcpusdienas grupas, bērns vai vecāks informē pēcpusdienas skolotāju par
došanos mājās, pēcpusdienas skolotājs veic atzīmi skolēnu sarakstā.

14. Pārkāpjot pēcpusdienas grupas noteikumus - ignorējot skolotāju norādes, kas saistītas
ar drošības noteikumu ievērošanu, bērnam var tikt liegta iespēja apmeklēt pēcpusdienas
grupu vienu līdz trīs dienas. Lēmumu par to pieņem pēcpusdienas skolotājs un bērna klases
audzinātājs, informējot vecākus.

Direktore /A.Pelca/



Pamatskolas BŪSIM

direktorei

Antrai Pelcai

_______________________________

_______________________________

IESNIEGUMS

Rīgā, 2022. gada __.___________

Lūdzu uzņemt manu bērnu  _______________________________ p.k. ____________________
pēcpusdienas brīvā laika grupā.

Ar savu parakstu apliecinu, ka ar pēcpusdienas grupas iekšējās kārtības noteikumiem esmu
iepazinies un tiem piekrītu.

______________ ________________________
/paraksts/ /paraksta atšifrējums/


