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Bērnu drošība
Kur izglītojamais
var griezties pēc palīdzības.
Jūrmala

Izglītojamais
Palīdzība

Ārpus skolas

* Vecāki
* Radi
* Draugi
* Paziņas

Bērnu tiesību
aizsargājošās iestādes
Jūrmalā

* Bāriņtiesa tālr. 67764573
* Pašvaldības policija
tālr. 67093970
* Izglītības nodaļas Bērnu
tiesību aizsardzības speciālists
tālr. 67511499
* Uzticības telefons
tālr. 67511499
* Krīzes centrs „Paspārne”
tālr. 67730199
u.c.

Skolā

* Klases audzinātājs
* Skolas direktors
* Skolas medicīnas māsa
* Psihologs
* Sociālais pedagogs
* Skolas pedagogi
* Ct. skolas darbinieki
* Klases biedri

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola
Reģ. Nr. 2913901344
Raiņa ielā 118, Jūrmalā, LV-2016, tālr. 67733131, tālr./fakss 67734665,
e-pasts: kauguruvsk@edu.jurmala.lv

Kārtība, kā rīkoties ja ir konstatēta vardarbība vai
prettiesiskā darbība pret bērnu Nr.1 – 27.23
Jūrmalā
Izstrādāta pamatojoties uz
Izglītības likuma 58. pantu
Bērnu tiesību aizsardzības
likumu 58. pantu
1. Bērns paziņo par prettiesisku darbību, kas bija vērsta pret viņu vai
klases audzinātājs vai skolotājs konstatē prettiesisku darbību kas bija izdarīta pret bērnu
2. Klases audzinātājs informē sociālo pedagogu un skolas medicīnas darbinieku par
konstatēto vardarbību pret bērnu
3. Sociālais pedagogs veic pārrunu ar cietušo bērnu un rakstiski ziņo skolas direktoram vai
direktora vietniekam audzinošā darbā par prettiesisku darbību

4. Par vardarbīgu darbību paziņo medicīnas darbiniekam. Medicīnas darbinieks pārrunā ar
bērnu un veic apskati, piefiksē konstatētās vardarbības sekas

5. Ja vardarbība notika ģimenē, direktors
vai sociālais pedagogs ielūdz vecākus uz
pārrunām (saruna fiksējas veidlapā
„Darbs ar ecākiem”)

Ja vardarbība notika ārpus ģimenes
Direktors/ direktora vietnieks vai sociālais
pedagogs paziņo par konstatēto vardarbību
vecākiem

6.Darbs ar cietušo bērnu vai ar bērna
ģimeni - sociālā pedagoga vai psihologa
konsultācija

Atbalsta personāla (pedagogs, psihologs,
soc.pedagogs) darbs ar bērnu

7. Direktors vai sociālais pedagogs par
smagi vardarbībā cietušo bērnu ziņo bēnu
tiesību aisargājošām iestādēm (Bērnu
tiesību aizsardzības speciālistam, Valsts
policija vai ct.)iesnedz rakstisku lūgumu apsekot ģimeni
un saukt vecākus pie adbildības

Direktors vai sociālais pedagogs par
vardarbībā cietušo bērnu ziņo bēnu
tiesību aisargājošām iestādēm (Bērnu
tiesību aizsardzības speciālistam, Valsts
policija vai ct.)- iesnedz rakstisku
lūgumu saukt vainīgo personu pie
adbildības

8. Sociālais pedagogs vai psihologs seko pieņemto lēmumu izpildei, turpina novērot un
atbalstīt bērnu

Sastādīja Z.Tarasenko.

