
Pielikums Nr.1 
Ikšķiles novada pašvaldības 

 vispārējās izglītības iestādes 
Tīnūžu sākumskola 

Iekšējās kārtības noteikumiem Nr.3-7/32 

 

Kārtība, organizējot izglītojamā darbību Iestādes telpās un teritorijā 
 

 Izstrādāti saskaņā ar 
Ministru kabineta  24.11.2009. noteikumu Nr.1338 

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 

1. Skolotājs nodrošina Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem un to 

pielikumiem atbilstoši Iestādes prasībām.  

2. Skolotājs un atbalsta personāls nodrošina Izglītojamā nepārtrauktu uzraudzību Iestādes 

telpās un teritorijā.  

3. Skolotājs, ierodoties darba vietā, nodrošina telpu vēdināšanu pirms Izglītojamo ierašanās 

brīdim. Atkārtota telpu vēdināšana tiek nodrošināta Izglītojamo prombūtnē (nodarbības 

noris citās telpās, pastaigas laikā). 

4. Rotaļnodarbības tiek organizētas grupu telpās vai Iestādes teritorijā, ievērojot drošības 

noteikumus. Organizējot rotaļnodarbības laukā tiek sekots, lai izglītojamais ir nodrošināts 

ar atbilstošu apģērbu.  

5. Rotaļnodarbības (telpās un/vai teritorijā) tiek organizētas frontāli vai apakšgrupās. 

Darbam notiekot apakšgrupās skolotāja palīgam jābūt Izglītojamajiem pieejamam. 

6. Izglītojamo rotaļnodarbības notiek integrēti pēc saskaņota nodarbību saraksta, atbilstoši 

pirmsskolas izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem, ievērojot Izglītojamā 

intereses. 

7. Skolotājs vēro un veic piezīmes par nepieciešamo individuālo darbību ar konkrētu 

Izglītojamo. Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīts Iestādes atbalsta personāls un 

sniegtas rekomendācijas Izglītojamā vecākiem. 

8. Novērot izglītojamos un aizpildīt atbilstošas izglītojamo attīstības kartes, tajās norādot 

informāciju par viņa attīstības (personības un mācību) sasniegumiem, tās dinamiku, 

izglītojamo pašvērtējuma prasmēm. 

9. Skolotājs un skolotāja palīgs nodrošina, ka Izglītojamie pa kāpnēm pārvietojas tikai 

pieaugušā uzraudzībā. 

10. Mēbelēm, kas izvietotas telpās, ievērojami sekojoši drošības nosacījumi: 

10.1. atsevišķi izvietojami rotaļu vai mācību materiāli, kurus bez skolotājas atļaujas ņemt 

nedrīkst; 

10.2. rotaļu vai mācību materiāli sašķiroti un sakārtoti tā, lai būtu viegli pieejami 

Izglītojamajiem; 

10.3. izglītojamo galdi un krēsli atbilst izglītojamo augumu izmēriem, tie tiek marķēti 

atbilstoši Iestādes prasībām; 

10.4. skolotāji un skolotāju palīgs nodrošina dabas materiālu pārskatīšanu un utilizēšanu, 

ja ir tāda nepieciešamība; 

10.5. Iestādes datora un interaktīvā ekrāna, televizora izmantošana paredzēta tikai darba 

vajadzībām; 

10.6. bīstamie priekšmeti (līme, adatas, šķēres u.c.) glabājami Izglītojamajiem 

nepieejamās vietās. 

11. Iestādes telpās tiek nodrošināts brīvi pieejams dzeramais ūdens. 

12. Grupas dežurantiem, kas palīdz skolotāja palīgam ēdnīcā, jālieto priekšauti. 

13. Mājturības nodarbībās izglītojamiem un skolotājai obligāti jālieto priekšauts. Ja 

nepieciešami priekšauti visai grupai, skolotāja pieaicina vecākus tos atnest. Priekšautiem 

jābūt tīriem.  

14. Veicot praktiskos darbus, ievērojami sekojoši drošības nosacījumi: 



14.1. veicamajam uzdevumam jāatbilst ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumiem, 

aizliegts izmantot vielas, piederumus un sadzīves tehniku, kas var apdraudēt 

izglītojamo dzīvību un veselību; 

14.2. skolotājai darba vieta ir jābūt iekārtotai tā, lai būtu pārredzami visi izglītojamie, 

14.3. izglītojamie sāk darbu tikai ar skolotājas atļauju,  

14.4. gatavojot ēdienu rokām jābūt tīrām, tikko mazgātām ar ziepēm un zem tekoša 

ūdens kārtīgi noskalotām, nagiem apgrieztiem, nedrīkst būt uz rokām lieki 

priekšmeti (gredzeni, rokassprādzes); 

14.5. gatavojot ēdienu aizliegts lietot bojātus produktus, vienmēr nepieciešams 

pārbaudīt produktu derīguma termiņu; 

14.6. izmantojot svaigus produktus, tie rūpīgi jānomazgā un jānotīra, ja to dara 

izglītojamie, tad tikai pieaugušo uzraudzībā; 

14.7. katrai produktu grupai jābūt atsevišķam sadales dēlītim; 

14.8. pēc nodarbības pāri palikušos vai neizmantotos produktus jālikvidē; 

14.9. nodarbībās atkritumi (papīri, salvetes, diegi, u. c.) uzreiz ir jāizmet papīra 

atkritumu grozā; 

14.10. ūdens trauciņi jāizlej izlietnēs tā, lai nenopilētu uz grīdas, lai neviens nepaslīdētu; 

14.11. pēc nodarbības netīros traukus un galda piederumus rūpīgi nomazgā, noslauka un 

novieto atpakaļ plauktos; 

14.12. izmantotos galdautus, dvieļus, salvetes u.c. nodot mazgāšanai veļas telpā; 

14.13. pasniedzot ēdienus un klājot galdus, nedrīkst lietot bojātus traukus un galda 

piederumus, tas pats jāievēro gatavojot ēdienus; 

14.14. ja kāds trauks saplīst, nekavējoties jāsaslauka lauskas, trauks jāizmet atkritumu 

grozā; 

14.15. izlijis šķidrums nekavējoties jāuzslauka; 

14.16. galdautiem un traukiem jābūt tīriem, galdautiem labi izgludinātiem; 

14.17. graudaugu izstrādājumi, garšvielas jāuzglabā slēgtā traukā; 

14.18. ievainojuma, nelaimes gadījumos, ja parādās saindēšanās pazīmes, nekavējoties 

jāgriežas pēc medicīniskās palīdzības. 

15. Organizējot rotaļnodarbības mūzikas un sporta zālē, ievērojami sekojoši drošības 

nosacījumi: 

15.1. vingrošanas rīkus un inventāru izmanto atbilstoši to pielietojumam, ar skolotājas 

atļauju un izpildot dotos uzdevumus; 

15.2. uz sporta nodarbībām izglītojamie dodas tikai sporta apģērbā un apavos, bez 

rotaslietām vai rotaļlietām; 

15.3. sportojot, spēlējot spēles vai rotaļas, nav atļauts grūstīties, aizskart vai traucēt citus 

izglītojamos; 

15.4. telpās esošās elektroierīces (mūzikas atskaņotāji, digitālās klavieres, utt.) 

paredzētas tikai pieaugušo lietošanai. 

16. Nodarbību un zāles telpas dekorācijas un rotājumi nedrīkst traucēt izglītojamajiem. Tiem 

jāatrodas drošā augstumā, jābūt stabili novietotiem, neapdraudot izglītojamo drošību. 

Telpu dekorācijas piestiprināšanu un izvietošanu grupā un citās Iestādes telpās saskaņo ar 

Iestādes direktori. 

17. Nodarbībā ārā karstā saulē izglītojamie lieto cepures un lakatiņus.  

18. Iziešana ārpus Iestādes teritorijas kvalificējama kā pastaiga, uz kuru attiecas Iekšējo 

noteikumu pielikums “Par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās”. 

 
Direktore Zane Āboliņa 

 
L.Krustiņa 65068802 
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