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1. Pirms došanas ekskursijā (pārgājienā) atbildīga persona iesniedz direktoram rakstisku
informāciju, kuru apstiprina skolas direktors.
2. Ekskursijai (pārgājienam) jāizvēlas tādas vietas, kur netiek apdraudēta izglītojamo dzīvība un
veselība.
3. Prasības, kas jāievēro pirms došanas ekskursijā (pārgājienā):
3.1. skolotājs noformē ceļojuma lapu (pielikums Nr.1);
3.2. skolotājs iepazīstina izglītojamos ar drošības noteikumiem;
3.3. izglītojamie parakstās par iepazīstināšanas ar drošības instrukciju;
3.4. ekskursijas (pārgājiena) vadītājs informē izglītojama vecākus par ekskursijas vai
pārgājiena mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanas veidu, nakšņošanas vietu, saziņas
iespējam, pirmās palīdzības sniegšanas iespējam.
3.4. Vecāki informē atbildīgo personu par sava bērna veselības traucējumiem vai specifiskam
īpatnībām, ja tam nepieciešama īpaša uzmanība, ka arī par iespējam sazināties.
3.5.Vadīt ekskursijas (pārgājienus) skolotajam var palīdzēt vecāki. Uz 10 -15 izglītojamajiem jābūt
1 pieaugušajam.
3.6. Dodoties ekskursijā (pārgājienā), izglītojamiem jāņem līdzi skolēnu apliecība.
3.7. Dodoties ekskursijā (pārgājienā), skolotajam jāpaņem un jātur pie sevis pārgājiena pirmās
palīdzības aptieciņa.
3.8. Ekskursija (pārgājiena) izglītojamajiem jāiet izturīgos, ērtos apavos (un zeķes), kas pasarga
kājas no mehāniskiem bojājumiem ar zariem, krūmiem, dzeloņainiem un indīgiem augiem,
asiem akmeņiem, stikla šķembām un tml., ka ari indīgu rāpuļu (piem., čūsku) kodieniem; jābūt
cepurei, kas pasargā no saules dūriena vai aukstuma.
3.9. Pirms došanas ekskursijā (pārgājienā) notiek klases izglītojamo pārbaude pēc saraksta,
atzīmējot klātesošos. Otra pārbaude notiek pēc ierašanas ekskursijas (pārgājiena ) vietā, trešā –
pirms došanas atpakaļceļā, ceturtā – pēc atgriešanas no ekskursijas ( pārgājiena ).
3.10. Ekskursijas (pārgājiena) laikā:
3.10.1. stingri jāievēro ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumi, uzvedības noteikumi
sabiedriskajās vietās;
3.10.2. pārvietoties pa ceļiem drīkst tikai gaišajā diennakts laika;
3.10.3. peldēties drīkst tikai atļautās vietās līdz noradītai atzīmei, aizliegts peldēties nezināmas
vietās, pirms pedagogs pārbauda ūdenstilpnes dziļumu.
3.11. Izglītojamie nedrīkst dzert ūdeni no atklātām ūdenstilpnēm, tāpēc katram no viņiem
dzeramais ūdens jāņem līdzi.
3.12. Kategoriski aizliegts noteikt jebkura no savāktajiem augiem garšu, pārvietoties laivās bez
pieaugušo klātesamību.
3.13. Sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumā cietušajam notikuma vietā, ja nepieciešams,
izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietuša nogādāšanu ārstniecības iestādē.
3.14. Par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt vecākus un skolas direktoru.

3.15. Bīstamā situācijā ekskursijas (pārgājiena) vadītājam nekavējoties pārtraukt ekskursiju
(pārgājienu ), zinot skolas direktoram.
3.16. Par ekskursijas (pārgājiena) dalībnieku dzīvību un veselību ir atbildīgs ekskursijas
(pārgājiena ) vadītājs un pārējie pieaugušie pavadītāji.
Bioloģijas ekskursijā:
1. Sākumā teorētiski jāiepazīstas ar vietējiem augiem, dzīvniekiem kā arī indīgajiem augiem un
bīstamiem dzīvniekiem, izmantojot uzskatamās aģitācijas stendus bioloģijas kabinetā
(laboratorijā).
2. Obligāti jābūt potētiem pret ērču kodieniem, kā arī citām nepieciešamām potēm.
3. Dodoties ekskursijā, jāuzģērbj sezonai un laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus, līdzi
jāņem rezerves zeķu pāri.
4. Būtu vēlams ekskursijas laikā nestaigāt basām kājām.
5. Neplīstošā traukā jāpaņem līdzi dzeramais ūdens, jo atklātajās ūdenstilpnēs parasti ir dažādi
slimību izraisoši mikrobi un baciļi.
6. Nemēģiniet nogaršot nevienu no savāktajiem augiem, jo var saindēties vai saslimt ar kuņģa vai
zarnu slimībām.
7. Savākto kukaiņu nonāvēšanai kategoriski aizliegts lietot ēterus un hloroformu.
8. Aizliegts izrakt augus ar neaizsargātām rokām. Šim mērķim jāizmanto lāpstiņas, irdinātāji un
jāaizsargā rokas ar cimdiem.
9. Jebkuras traumas vai sīkas skrambas gadījumā griezties pie skolotāja, kuram līdzi jābūt pirmās
palīdzības aptieciņai.
10. Atceries ka par Tevi atbild skolotājs un tāpēc precīzi jāievēro visi viņa norādījumi un lūgumi.

Sastādīja Z.Tarasenko

Pielikums Nr.1
APSTIPRINU
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas direktore
Z.Tarasenko
20___. gada _____. __________________

EKSKURSIJAS (PĀRGĀJIENA) MARŠRUTA LAPA
Ekskursijas (pārgājiena) maršruts ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Izbraukšanas (iziešanas) datums, laiks ________________________________________________
Atgriešanās datums, laiks __________________________________________________________
Transporta līdzeklis (veids) _________________________________________________________
Transporta līdzekļa reģ.Nr. _________________________________________________________
Autovadītājs (transporta firma) ______________________________________________________
Ekskursijas vadītājs _______________________________________________________________
Skolēnu vecāki, pieaugušie, kas palīdz vadīt ekskursiju __________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Nr
.p.k.

SKOLĒNU SARAKSTS
Vārds, uzvārds

Klase

Dzimšanas
gads

Paraksts par
instruktāžu

Piezīmes (kam
īpaši jāpievērš
uzmanība)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ekskursijas vadītājs

_______________
(Paraksts)

_______________________
(Vārds, uzvārds)

