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Iekšējās kārtības noteikumi pirmsskolas grupām 

Jelgavas novada Svētes pagastā 
 

28.08.2020. 

Grozījumi 2016.gada 01.septembra „Iekšējās kārtības noteikumos 

pirmsskolas grupām” 
 

Izdoti saskaņā ar 2020.gada 28.augusta  

pedagoģiskās  sēdes protokolu Nr.3-10/3 
 

Izdarīt Svētes pamatskolas 2016.gada 01.septemba Iekšējās kārtības noteikumos   

šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu 4.4.punktu šādā redakcijā: 
 

„4.4. rotaļnodarbības notiek grupas telpās, mūzikas nodarbības  notiek pirmsskolas 

aktu zālē, sporta nodarbības sporta zālē.” 

2. Izteikt noteikumu 4.8.punktu šādā redakcijā: 
 

„4.8. līdz plkst.8:20 vecāki paziņo grupas skolotājai, skolotājas palīgam par to, ka 

bērns ir saslimis vai arī neapmeklēs Iestādi citu attaisnojošu iemeslu dēļ,” 

3. Svītrot 5., 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. punktus.  
 

4. Izteikt noteikumu 6.1. un 6.2.punktus šādā redakcijā: 
 

„6.1. izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina pirmsskolas izglītības 

metodiķis un  grupu pedagogi, katra mācību gada sākumā;” 

„6.2. izglītojamo vecākus ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina pirmsskolas 

metodiķis grupu pedagogi  katra  mācību gada sākumā.  Vecāki parakstās par 

iepazīšanos ar noteikumiem.” 

5. Izteikt noteikumu 8.1.punktu šādā redakcijā: 
 

„8.1. izglītojamais netiek uzņemts Iestādē, ja viņam tiek konstatētas sekojošas 

infekcijas slimību pazīmes - 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), kā arī pedikuloze, hroniskas 

iesnas, konjunktivīts.” 
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6. Izteikt noteikumu 9.3.punktu šādā redakcijā: 
 

„9.3. izglītības iestādē ir atļauts izvietot pasākumu un svētku fotogrāfijas grupu telpās, 

ja par to neiebilst vecāki.” Vecāki apliecina ar parakstu, ka piekrīt. 

7. Izteikt noteikumu 10.1.5.punktu šādā redakcijā: 
 

„10.1.5. aizliegts grupiņās ienest savas personīgās rotaļlietas. 

8. Izteikt noteikumu 11.2.1., 11.2.2. un 11.2.7.punktus šādā redakcijā: 
 

„11.2.1 vecāku pienākums  ir bērnu  nogādāt līdz iestādes ārdurvīm un telefoniski 

sazvanīt grupas skolotāju. 

“11.2.2. atvest bērnu uz iestādi līdz 8.20.” 

“11.2.7. ja bērns no Iestādes ir izņemts ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru vai ar 

caureju, vemšanu vai citiem slimību simptomiem, atgriežoties Iestādē jāiesniedz ārsta 

zīme, pretējā gadījumā bērns netiks uzņemts Iestādē;” 

9. Papildināt noteikumus ar 11.2.16., 11.2.17. un 11.2.18.punktiem šādā 

redakcijā: 
 

“11.2.16. Durvju kodu nedrīkst spiest  bērni un to nedrīkst izpaust trešajām 

personām;” 

“11.2.17. Vecāku pienākums ir aizvērt un aiztaisīt aiz sevis vārtiņus un pārliecināties, 

ka aizdaris ir ciet.” 

“11.2.18. izņemot bērnu no grupiņas vai grupas laukumiņa, vecāks ar bērnu dodas 

mājās - neuzkavējas rotaļlaukumā iestādes darba laikā vai pēc darba laika. 

Grozījumi stājas spēkā ar 2020.gada 02.septembri  

 

 

Direktore         I.Jansone 

 

 

Es, ______________________________________ / vecāka vārds, uzvārds/  

Svētes pamatskolas pirmsskolas _______________.grupas _____________________ 

mamma/tētis/likumiskais pārstāvis, esmu iepazinusies(-ies) ar Svētes pamatskolas 

Iekšējās kārtības noteikumiem pirmsskolas grupām un tā grozījumiem Rīkojums Nr. 

SVP/1-9/20/22 no 28.08.2020. 

Paraksts:_________________________ 

 

Datums:_____._____._______. 


