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Kārtība, kādā notiek bērnu atvešana uz iestādi un izņemšana no tās Nr.1-27.22
Jūrmala
Izstrādāti, pamatojoties uz
MK noteikumiem Nr.1338
2009.24.11. , Skolas nolikumu un Iekšējas
kārtības noteikumiem Nr. 1-27.4

1. Piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem grupu apmeklējums ir obligāts.
2. Bērnu uz iestādi atvest un no iestādes izņemt drīkst vecāki, to pilnvarotas personas un bērna
brāļi/māsas no 13 gadu vecuma (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta 6.punkts).
3. Nodarbības (turpmāk – aktivitātes) grupās sākas plkst. 9.00. Lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu un
dalību aktivitātēs, bērni uz grupu jāatved 7.00 līdz plkst. 8.30.
4. Atvedot bērnu uz Iestādi, vecāki ieved viņu grupas telpās un paziņo grupas skolotājai vai
darbiniekam, kas ir pilnvarots pieņemt bērnus šajā dienā, par bērna ierašanos. Minētā kārtības
punkta neievērošanas gadījumā grupas skolotāja vai pilnvarotais darbinieks neuzņemas atbildību
par bērna dzīvību un drošību.
5. Vecāki nedrīkst bērnu vienu pašu sūtīt uz Iestādi (vienu pašu ielaist pa vārtiņiem, atstāt
garderobē, nepasakot skolotājai u.c.).
6. Bērnu uz Iestādi atved veselu, tīru, kārtīgu, ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu un higiēnas
piederumiem. Virsdrēbes jāatstāj garderobē un jānomaina ielas apavi.
7.Bērnu no iestādes var izņemt jebkurā vecākiem izdevīgā laikā, bet ne vēlāk kā līdz plkst. 18 30.
Vecāki brīdina Iestādes darbiniekus par negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos darba dienas
sākumā vai beigās zvanot pa tālruni
8. Grupas skolotājai vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt bērnu no Iestādes, par ko
skolotāja veic ierakstu grupas žurnālā.
9.Vecāki savlaicīgi (dienas laikā) paziņo grupas skolotājai, ja bērnu no Iestādes izņems cita
persona.
10.Grupas skolotājai ir tiesības vakarā neatdot bērnu personām, par kurām nav brīdinājuši vecāki.
11.Grupu skolotājām aizliegts atdot bērnus iereibušām personām un jaunāko klašu skolniekiem
(līdz 13 gadu vecumam).
12. Grupās telpās aizliegts ienest un lietot jebkura veida medikamentus. Ja bērnam Iestādē
nepieciešams sniegt medicīnisko palīdzību, jāvēršas pie Iestādes medicīnas māsas.
13.Gadījumos, kad bērnam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, Iestāde ziņo bērna vecākiem un
ātrai medicīniskai palīdzībai.
14. Bērnu klātbūtnē nav atļauts risināt strīdīgus gadījumus.
15. Pret bērnu nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst fiziski sodīt un aizskart viņa cieņu un godu.
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