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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

(pirmsskolas pakāpē) 

 

 Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.pirmās daļas 2.punktu, 73.panta 

pirmās daļas 4.punktu Izglītības likuma 54.panta 

2.punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta 

trešās daļas 2.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības 

likuma 68.panta otro daļu, skolas nolikumu u.c. 

normatīvajiem aktiem, kas regulē izglītības 

iestāžu darbību 

 

Noteikumi nosaka: 

1. Kārtību par Šķibes pamatskolas (turpmāk - izglītības iestāde) pirmsskolas posma     

darba dienas organizāciju. 

2. Kārtību par evakuācijas plāna izvietojumu un operatīvo dienestu izsaukšanas 

iespējām. 

3. Kārtību par alkohola, cigarešu, narkotisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes 

pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas un realizēšanas 

aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā. 

4. Kārtību par izglītojamo un vecāku iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem.  

5. Kārtību par izglītojamo uzvedības noteikumiem izglītības iestādē, tās teritorijā un 

izglītības iestādes organizētajos pasākumos. 

6. Kārtību par izglītības iestādes darbinieku rīcību, ja izglītojamais neievēro iekšējās 

kārtības noteikumus. 

7. Kārtību par izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus 

savai un citu personu drošībai. 

8. Kārtību par direktora vai personāla rīcību, ja tiek konstatēta fiziska un/vai emocionāla 

vardarbība pret izglītojamo. 

9. Kārtību par izglītības iestādes darbinieku rīcību, ja ir aizdomas par izglītojamā 

saslimšanu ar infekcijas slimību. 

10. Kārtību par izglītības iestādes personāla rīcību, ja ar izglītojamo notiek negadījums. 

11. Kārtību par nepiederošu personu uzturēšanos izglītības iestādē. 

12. Kārtību, kādā skolā notiek iekšējās kārtības noteikumu izstrāde un grozījumu  

pieņemšana. 

13. Noslēguma jautājumus. 

14. Iekšējās kārtības noteikumu uzdevums ir informēt izglītojamos, darbiniekus un trešās 

personas par normatīvo aktu prasībām, kuru ievērošana ir obligāta izglītojamajiem, 

darbiniekiem un trešajām personām. 
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1.Kārtība par izglītības iestādes pirmsskolas posma darba dienas organizāciju 

 

15. Izglītības iestādes darba laiks no plkst.7.00 līdz plkst.19.00. 

16. Grupu darbs tiek organizēts saskaņā ar apstiprinātajiem darba grafikiem. 

17. Sporta un mūzikas skolotāja darbs tiek organizēts saskaņā ar apstiprinātajiem darba 

grafikiem. 

18. Pulciņu darbs tiek organizēts saskaņā ar apstiprinātajiem darba grafikiem. 

19. Atbalsta personāla darbs tiek organizēts saskaņā ar apstiprinātajiem darba grafikiem.  

20. Tehniskā un medicīniskā personāla darbs tiek organizēts saskaņā ar apstiprinātajiem 

darba grafikiem  (medicīnas māsas) un noteikto darba laiku (skolotāju palīgi). 

21. Tiek piedāvāta ēdināšana 3 reizes dienā. 

22. Vārti tiek slēgti no plkst.9.15 līdz plkst.15.00. 

 

2.Kārtība par evakuācijas plāna izvietojumu un operatīvo dienestu izsaukšanas 

iespējām 

 

23. Evakuācijas plāni izvietoti katrā korpusā. 

24. Izstrādāts rīcības plāns ugunsgrēka un citu ārkārtas situāciju gadījumā. 

25. Operatīvo dienestu tālruņu numuri izvietoti gaitenī pie tālruņa. 

 

3.Kārtība par alkohola, cigarešu, narkotisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes 

pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un 

realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā 

 

26. Izglītojamo vecākiem nodrošināt, lai bērns izglītības iestādē neierastos ar sava un citu 

bērnu veselībai un drošībai apdraudošām vielām un priekšmetiem. 

27. Izglītības iestādes personālam, konstatējot apdraudošu vielu un priekšmetu klātbūtni, 

nekavējoties tās novietot bērniem nepieejamā vietā, vakarā atdot vecākiem, 

nepieciešamības gadījumā iesaistīt tiesībsargājošās iestādes. 

 

4.Kārtība par izglītojamo un vecāku iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem 

 

28. Izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstināt līdz katra mācību gada 

10.septembrim vai 3 dienu laikā pēc ierašanās grupā. 

29. Izglītojamo vecākus ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstināt līdz katra mācību 

gada 10.septembrim vai 3 dienu laikā pēc bērna ierašanās grupā. 

30. Vecāki ar parakstu apliecina iepazīšanos ar izglītības iestādes iekšējās kārtības 

noteikumiem. 

31. Grupu pirmsskolas skolotāji (atbildīgās personas) nodrošina iepazīšanos ar iekšējās 

kārtības noteikumiem norādītajos termiņos. 

 

5.Kārtība par izglītojamo uzvedības noteikumiem izglītības iestādē, tās teritorijā un 

izglītības iestādes organizētajos pasākumos 

 

32. Būt draudzīgiem ar vienaudžiem un pieaugušajiem. 

33. Saudzēt izglītības iestādes mantu. 

34. Ievērot drošības noteikumus izglītības iestādes telpās un nodarbībās. 

35. Ievērot drošības noteikumus pastaigām un rotaļām nojumēs un laukumos. 

36. Ievērot drošības noteikumus mācību ekskursiju laikā. 

37. Ievērot drošības noteikumus izglītības iestādes organizētajos pasākumos. 

 

6.Kārtība par izglītības iestādes darbinieku rīcību, ja izglītojamais neievēro iekšējās 

kārtības noteikumus 

 

38. Pārrunas ar izglītojamo. 



39. Pārrunas ar izglītojamā vecākiem. 

40. Ziņojums (rakstisks) izglītības iestādes direktoram. 

41. Pēc nepieciešamības speciālistu vai dienestu iesaistīšana. 

 

7.Kārtība par izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata 

draudus savai un citu personu drošībai 

 

42. Informēt personālu.  

43. Lūgt palīdzību personālam. 

 

8.Kārtība par direktora vai personāla rīcību, ja tiek konstatēta fiziska un/vai 

emocionāla vardarbība pret izglītojamo 

 

44. Personāls ziņo izglītības iestādes direktoram par vardarbības faktu vai aizdomām par 

vardarbības iespējamību. 

45. Izglītības iestādes direktors ziņo par vardarbības faktu vai aizdomām par vardarbības 

iespējamību policijai vai/un bāriņtiesai. 

46. Ja tiek saņemts ziņojums par izglītības iestādes personāla emocionālu vai fizisku 

vardarbību pret izglītojamo, direktors reģistrē ziņojumu, darbinieks sniedz rakstisku 

paskaidrojumu. Ja konflikts netiek atrisināts, direktors abas puses uzaicina uz sarunu. 

Ja sarunu ceļā izglītības iestādē konflikts netiek atrisināts, direktors pieaicina 

pašvaldības vai tiesībsargājošo institūciju pārstāvjus. Pēc apstākļu noskaidrošanas tiek 

pieņemts lēmums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

9.Kārtība par izglītības iestādes darbinieku rīcība, ja ir aizdomas par izglītojamā 

saslimšanu ar infekcijas slimību 

 

47. Nepieņemt izglītības iestādē bērnu ar šādām infekcijas slimību pazīmēm: caureja, 

vemšana, gļotādas vai acu ābolu dzelte, infekciozas izcelsmes izsitumi, paaugstināta 

temperatūra. 

48. Nepieņemt izglītības iestādē bērnus, kuriem konstatēta pedikuloze. 

49. Ja infekcijas slimības pazīmes tiek konstatētas dienas gaitā izglītības iestādē, bērns 

tiek izolēts, atrodas medicīnas kabinetā medicīnas māsas uzraudzībā. 

50. Medicīnas māsa ziņo vecākiem par slimību un ierašanās pēc bērna nepieciešamību. 

 

10.Kārtība par izglītības iestādes personāla rīcība, ja ar izglītojamo notiek negadījums 

 

51. Medicīnas māsa sniedz pirmo palīdzību un izvērtē traumas smaguma pakāpi. 

52. Ja bērns guvis nelielu sadzīves traumu un nav apdraudēta viņa dzīvība, medicīnas 

māsa informē vecākus, izglītojamais turpina dienas gaitas. 

53. Nopietnas traumas gadījumā medicīnas māsa par notikušo ziņo vecākiem un izsauc 

neatliekamās medicīnas palīdzības brigādi. 

54. Darbinieks raksta paskaidrojumu par notikušo. 

 

11.Kārtība par nepiederošu personu uzturēšanos izglītības iestādē 

 

55. Lai ieietu izglītības iestādē, personām ir jāpiezvana pie ārdurvīm, jāinformē ēkas 

dežurants par apmeklējuma mērķi, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 

56. Pakalpojumu sniedzējiem ieeja pirmsskolas izglītības iestādē tiek nodrošināta pēc 

saskaņošanas ar administrāciju. 

 

12.Skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādes un grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

57. Grozījumus un papildinājumus var ierosināt direktors, izglītības iestādes padome, 

pedagoģiskā padome un Jelgavas novada pašvaldība. 

58. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos izdod direktors. 



 

13.Noslēguma jautājumi 

 

59. Ja bērnu atved un/ vai izņem cita persona, kura nav jaunāka par 13 gadiem, 

nepieciešama rakstiska pilnvara, ko iesniedz direktora vietniekam izglītības jomā. 3 

dienu laikā tiek sagatavota kopija, kas glabājas pie grupu pirmsskolas izglītības 

skolotājām. 

60. Dzīvniekus (piemēram, suņus, kaķus u.c., kas var radīt sekas cilvēku emocionālai un 

fiziskai drošībai) izglītības iestādes teritorijā ievest (ienest) nedrīkst. 

61. Ja bērns ieradies ar riteni, skrejriteni u.tml. braukšanai paredzētām ierīcēm, tās 

neizmanto laikā, kad bērns atrodas izglītības iestādē. 

62. Bērna personīgo rotaļlietu nešana uz izglītības iestādi nav atļauta, izņemot 1 rotaļlietu, 

ko viņš  var lietot, aizejot gulēt. 

63. Bērns uz pirmsskolas izglītības iestādi līdzi neņem šādas lietas: saldumus, košļājamās 

gumijas, medikamentus pēc pašiniciatīvas, kosmētiskos līdzekļus (lūpu, nagu, acu 

krāsas u.tml.). Par svētku gadījumos atnesto cienastu vecāki individuāli vienojas ar 

grupu pirmsskolas izglītības skolotājām. 

64. Ienākot un izejot no izglītības iestādes teritorijas, jāaizver vārtiņu aizbīdnis, 

pārliecinoties, ka tas ir izdarīts. 

65. Bērna neizņemšanas gadījumā līdz plkst. 19.00 pirmsskolas izglītības skolotāja griežas 

pie direktora vai direktora vietnieka izglītības jomā, kurš faktu ziņo pašvaldības 

sociālajam dienestam un policijai. 

66. Noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 2.septembri. 

 

Direktore                      S.Pluģe 

 


