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Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi pagarinātās dienas grupā 

 
Izstrādāti saskaņā ar 24.11.2009. MK noteikumiem nr.1338 

„Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs 

un to organizētajos pasākumos” un Garkalnes Mākslu un 

vispārizglītojošās pamatskolas Nolikumu. 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi sastādīti, lai skolēni sekmīgi un saturīgi organizētu brīvo ārpusstundu laiku un sniegtu atbalstu 

izglītības programmu prasību izpildē; 

2. Nodarbībās skolēniem jāievēro Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas (turpmāk – skolas) 

iekšējās kārtības noteikumi, sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas, šie noteikumi; 

3. Informācijā skolai (Darba formā Nr.32) vecāki norāda tās personas, kurām ir tiesības izņemt skolēnu no 

pagarinātās dienas grupas; 

4. Vecāki savlaicīgi paziņo pagarinātās grupas skolotājam, ja skolēnu no skolas izņems cita persona; 

5. Skolēnu no pagarinātās dienas grupas atļauts izņemt vecākiem vai ģimenes locekļiem (māsas, brāļi u.c.), kuri 

ir vecāki par 13 gadiem; 

6. Skolotājam ir tiesības: 

6.1. neatļaut izņemt skolēnu personai, par kuru nav brīdinājuši vecāki; 

6.2. neatļaut izņemt skolēnu aizdomu gadījumā par neadekvātu rīcību, atrašanos alkohola vai narkotisko 

vielu iedarbībā; 

6.3. nepieciešamības gadījumā informēt skolas administrāciju vai izsaukt Valsts policiju vai Neatliekamo 

medicīnisko palīdzību. 

7. Klases audzinātājs ir atbildīgs par savas klases skolēnu (kuriem ir pienākums atrasties pagarinātajā dienas 

grupā pēc nodarbībām) ierašanos pagarinātajā dienas grupā; 

8. Klases audzinātāja pienākums ir nodot informāciju pagarinātās grupas skolotājam par izmaiņām skolēna 

dienas gaitā, nokļūšanu mājās utt. 

2. Noteikumi nodarbību laikā 

 

9. Skolēns, saskaņā ar pagarinātās dienas grupas darba plānu, piedalās visās nodarbībās. 

10. Skolēnam atļauts aiziet no grupas, tikai informējot skolotāju. 

11. Nodarbību laikā līdz plkst. 16.00 lietot mobilos telefonus vai citas vidierīces atļauts tikai ar skolotāja atļauju. 

 

3. Noteikumi pastaigu laikā 

 

12. Skolēni pastaigā dodas skolotāja pavadībā. 

13. Uz pasākumiem, kurus rīko citas iestādes (teātris, koncerts u.c.) skolēni dodas skolotāja vai cita pilnvarota 

pieaugušā pavadībā. 
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4. Rīcība ārkārtas situācijā 

 

14.  Ārkārtas gadījumā, skolēns ziņo skolotājam vai citam tuvumā esošam pieaugušajam par radušos situāciju. 

15. Ārkārtas situācijā (ugunsgrēks, vai cita dzīvībai un veselībai bīstama situācija) pēc skolotāja vai cita tuvumā 

esoša pieaugušā rīkojuma ātri, bez panikas jāatstāj pagarinātās dienas grupas kabinets. 

 

5. Grozījumi veikšanas kārtība noteikumos 

 

16. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt skolas pedagoģiskā padome, skolas direktors, skolas 

līdzpārvalde, skolas padome un Garkalnes novada Dome. 

17. Grozījumi un papildinājumi noteikumos tiek saskaņoti skolas pedagoģiskās padomes  sēdē, tos apstiprina 

direktors. 

 

 

 

Direktors                                                                                                           L.Bruģis 

 

 

Izskatīts Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas pedagoģiskās padomes sēdē 27.08.2019., 

pedagoģiskās sēdes protokols Nr.__. 

 

 


