Ēdoles pamatskolas pirmsskolas grupu izglītības procesa organizācija
1.
2.
3.
4.

Grupām ir piecu dienu darba nedēļa ar darba laiku no 07.30 līdz 18.00.
Sestdienās, svētdienās un kalendārā noteiktās svētku dienās iestāde ir slēgta.
Izglītojamajiem tiek nodrošināta ēdināšana – brokastis, pusdienas un launags.
Dienas ritms grupās noteikts saskaņā ar izglītojamo vecumu, ievērojot higiēnas
prasības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Ar dienas ritmu
var iepazīties katrā grupā – vecāku informatīvajā stendā.
5. Atpūtas laiks – diendusa grupas guļamtelpā laikā no 12.30 līdz 14.30.
6. Pedagoģiskā procesa organizāciju un saturu nosaka pirmsskolas izglītības vadlīnijas,
saskaņā ar direktora apstiprinātu rotaļnodarbību sarakstu un dienas režīmu.
7. Lai nodrošinātu dalību rīta cēlienā, izglītojamie uz iestādi ir jāatved līdz plkst. 8.50.
8. Izglītojamais uz iestādi jāved tīrs un sakopts, ar piemērotu apģērbu, kuru var viegli
uzģērbt, noģērbt, aizpogāt un aizsiet. Atbilstoši izglītojamā vecumam un sezonai
jābūt rezerves veļai, zeķēm, cimdiem u.c. nepieciešamajam apģērbam.
9. Iestādē aizliegts huligāniski uzvesties, lietot necenzētus vārdus un izteicienus,
pielietot vardarbību – fiziski, emocionāli, psiholoģiski ietekmēt, pazemot
izglītojamos, iestādes darbiniekus un citu bērnu vecākus.
10. Nodrošinot sava bērna un apkārtējo izglītojamo drošību, vecākiem jāpārbauda, ko
bērns ņem līdzi uz iestādi, vajadzības gadījumā pārbaudīt arī viņa kabatas,
personīgās mantas. Nav pieļaujams iestādē ienest asus, ugunsnedrošus priekšmetus,
kā arī medikamentus, pieaugušo kosmētiku u.c. ķīmiskas vielas.
Kārtība par izglītojamo atvešanu un izņemšanu no iestādes
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Līdz 9.00 vecāki paziņo grupas skolotājai par to, ka izglītojamais ir saslimis, vai arī
neapmeklēs iestādi citu attaisnojošu iemeslu dēļ.
Vecākiem vai personām, kas atved izglītojamo uz iestādi, jānodod izglītojamais
grupas skolotājai vai auklei ( ja skolotāja neatrodas grupā), paziņojot par izglītojamā
ierašanos.
Atstājot iestādi, vecākiem ar izglītojamo obligāti jāatvadās no skolotājas vai aukles.
Vecākiem no rīta jāpaziņo grupas skolotājai, ja izglītojamo no iestādes izņems cita
persona.
Grupas skolotājiem ir tiesības vakarā neatdot izglītojamo personām, par kurām nav
brīdinājuši vecāki, kā arī jebkurai personai, kura pēc izglītojamā ieradusies alkohola
reibuma stāvoklī.
Iestādei ir pienākums neuzņemt izglītojamo ar infekcijas slimību pazīmēm – caureja,
vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra,
infekciozas izcelsmes izsitumi ( izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru
un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība,
paātrināta elpošana). Ja kāds no simptomiem parādās izglītojamam atrodoties
iestādē, grupas skolotāja nekavējoties sazinās ar vecākiem vai aizbildni.
Vecākiem, aizbildņiem ir jānodrošina saslimušā izglītojamā izņemšana no iestādes.

8.

Pēc iepriekš minētā, izglītojamais var atsākt apmeklēt iestādi, tikai tad, ja ir
izveseļojies un ja vecāki iesniedz grupas skolotājai ārsta izziņu par bērna veselības
stāvokli, ar atļauju apmeklēt iestādi.
9. Ja izglītojamais neapmeklē iestādi citu attaisnojošu iemeslu dēļ, atsākot apmeklēt
iestādi, ārsta izziņa nav nepieciešama.
10. Par plānotu ilgstošu iestādes neapmeklēšanu attaisnojošu iemeslu dēļ
( vecāku atvaļinājums, citi neparedzēti gadījumi) vecākiem vismaz dienu iepriekš
jāinformē grupas skolotāja. Atsākot apmeklēt iestādi, ārsta izziņa nav nepieciešama,
ja bērns nav slimojis ar kādu no infekcijas slimībām.
Izglītojamo pienākumi un tiesības
Pienākumi:
1. Katru dienu ierasties iestādē un piedalīties nodarbībās.
2. Ar cieņu izturēties pret vecākiem, iestādes darbiniekiem un citiem pieaugušajiem.
3.
Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās simboliem.
4. Ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus.
5. Neaizskart citu izglītojamo un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses,
aizliegts, fiziski un psihiski, ietekmēt citus izglītojamos un pieaugušos.
6. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi ( materiālajām vērtībām, dabu).
7. Izglītojamais ir atbildīgs par saviem individuālajiem mācību materiāliem, uztur
kārtību vietā, kurā tie atrodas.
8. Pēc rotaļāšanās izglītojamajam ir jāsakārto rotaļlietas un darba piederumi.
9. Pirms aiziešanas mājās izglītojamajam obligāti jāsakārto sava rotaļu vieta.
10. Uzturēties telpās un rotaļu laukumā kopā ar citiem izglītojamajiem un skolotāju,
vienam neatstāt iestādes teritoriju.
11. Ievērot Noteikumus un drošības noteikumus.
Tiesības:
12.
Piedalīties rotaļnodarbībās, rotaļās, visos iestādes rīkotajos svētkos un
pasākumos.
13.
Uz veselības un dzīvības aizsardzību iestādē, aizsardzību no fiziskās un
psihiskās vardarbības.
14.
Iegūt kvalitatīvas zināšanas, attīstīt savas spējas, prasmes un iemaņas.
15.
Saņemt paskaidrojumus un palīdzību no skolotājiem, aukles un citiem iestādes
darbiniekiem.
16.
Pārstāvēt iestādi dažādos pasākumos.
17.
Pedagoģiskā procesa gaitā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un viedokli,
paust attieksmi.

Vecāku pienākumi un tiesības
Pienākumi:
1. Sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu, darbavietu un sakaru
līdzekļiem. Izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai.
2. Sekot līdzi informācijai, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā.
3. Piedalīties grupas vecāku sapulcēs. Pildīt vecāku sapulcēs pieņemtos
lēmumus, ievērojot, ka vecāku sapulcēs pieņemtie lēmumi ir saistoši arī tiem
vecākiem, kuri sapulcē nav piedalījušies.
4. Izglītojamo uz iestādi atvest veselu, tīru, sakoptu, ar viņam nepieciešamo
papildus apģērbu. Apģērbam jāatbilst pēc izmēra un sezonas prasībām.
Nodrošināt izglītojamajam piemērotu apģērbu sporta nodarbībās.
5. Informēt grupas skolotājus par sava bērna veselības traucējumiem vai
īpatnībām, ja viņam ir nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas
iespējām ar vecākiem, norādot kontaktu tālruņa numuru.
6. Piedalīties un atbalstīt iestādes organizētos pasākumus.
7. Pieklājīgi izturēties pret iestādes darbiniekiem. Sekmēt to, lai izglītojamajam
veidojas pozitīva attieksme un pieklājība pret apkārtējiem – izglītojamajiem
un pieaugušajiem. Saudzīgi izturēties pret iestādes mantu un teritoriju, mācīt
to izglītojamajam.
8. Ievērot aizliegumu iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un
izteicienus, pielietot vardarbību ( aizliegts fiziski, emocionāli un psihiski
ietekmēt, pazemot izglītojamos un iestādes darbiniekus).
9. Savlaicīgi veikt maksājumu par izglītojamā ēdināšanu.
Tiesības:
10. Piedalīties grupas vecāku padomes un iestādes padomes darbā, iestādes
pasākumos.
11. Saņemt no skolotāja savlaicīgu informāciju par iestādes darbību un
jautājumiem, kas saistīti ar izglītojamā audzināšanu, izglītošanu un attīstību.
12. Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību iestādes administrācijai.
13. Saņemt izglītojamajiem paredzētos ēdināšanas pakalpojumus, informāciju par
ēdināšanu.
14. Izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par iestādes
darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus iestādes dzīves
pilnveidošanai, vēršoties pie skolotājiem un administrācijas.
15. Būt informētam par iestādes, grupu pasākumu un ekskursiju norises laiku,
maršrutu, mērķi un ilgumu.
16. Pieprasīt izglītojamajam speciālu ēdināšanu, ja tas ir ārsta slēdziens.
17. Saskaņojot ar iestādes vadību, brīvprātīgi sniegt palīdzību iestādes un
teritorijas labiekārtošanā, telpu remontā, materiālās bāzes papildināšanā.

