RĪGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
“DARDEDZE”
Slokas iela 209, Rīga, LV–1069, tālrunis 67848163, e-pasts: rpiidard@riga.lv

IEKŠĒJĀS NOTEIKUMI
Rīgā
2015. gada 29. decembrī
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Izglītojamo uzņemšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu un
73. panta pirmās daļas 4. Punktu
I Vispārīgie noteikumi

1. “Izglītojamo uzņemšanas kārtība” iekšējie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi)
nosaka kritērijus un kārtību, kādā Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Dardedze”
(turpmāk tekstā – Iestāde), kas īsteno speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību
programmas apmācību notiek izglītojamo uzņemšana grupās, katru dienu ar skolotāju un
medicīniska personāla sadarbību.
2. Noteikumi neattiecas uz izglītojamo uzņemšanu Iestādē, to nosaka 2015. gada 13.
oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no
tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.
3. Noteikumi izstrādāti ievērojot pirmsskolas izglītojamo drošību, veselību un tiesības
saņemt savlaicīgu speciālo pirmsskolas izglītību un obligāto piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei.
II Kārtība, kādā izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar
Izglītojamo uzņemšanu noteikumiem
1. Noteikumi ir izvietoti Iestādes personālam un vecākiem brīvi pieejamā informatīvajā
vietā Iestādes telpās, kā arī katras grupas informatīvajā vietā.

2. Jaunuzņemto izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar Iestādes Noteikumiem pirms
izglītojamais uzsāk apmeklēt Iestādi. Izglītojamā vecāki pirmreizējo iepazīšanos ar
Noteikumiem apstiprina ar parakstu.
3. Atkārtotu iepazīšanos ar Iestādes Noteikumiem vecāki veic katra mācību gada sākumā
grupas sapulcē, pēc iepazīšanās vecāks to apliecina ar parakstu un norāda datumu.
4. Izglītojamo vecāku iepazīstināšanu ar Noteikumiem var veikt administrācijas pārstāvji,
grupas pirmsskolas izglītības skolotājas vai medicīniskais personāls.
5. Grupas skolotājas vai citi pedagogi iepazīstina izglītojamo vecākus ar Noteikumiem
mācību gada laikā arī pēc vajadzības.
III Izglītojamo uzņemšanas kārtība
1. Skolotājas, uzņemot Izglītojamos grupā, apskata vizuālo izglītojamo izskatu, pievēršot
uzmanību saslimšanas un vardarbības pazīmēm. Ja viss ir kārtībā, skolotāja, vēl
noskaidrojot ar vecākiem izglītojamo veselības un emocionālo stāvokli, uzņem
izglītojamo grupā. Ja skolotāja pamana kaut ko aizdomīgu, viņa pieaicina Iestādes māsu,
kurai lūdz atkārtoti apskatīt izglītojamo, kā arī veikt pārrunas ar izglītojamā vecākiem.
Tādā gadījumā Iestādes māsa pieņem lēmumu par izglītojamā uzņemšanu vai
neuzņemšanu grupā.
2. Ja no rīta uzņemšanas laikā, Iestādes darbinieki pamana jebkāda veida vardarbības
pazīmes pret izglītojamo, tad jārīkojas sekojoši:
2.1. jālūdz vecāki, lai paskaidro par vardarbības pazīmju izcelšanos; par iespējamo
vardarbību jāpaziņo telefoniski un vēlāk arī rakstiski Iestādes vadītājai, deţurējošiem
un šajā laikā Iestādē strādājošiem medicīniskiem darbiniekiem.
2.2. ja vardarbības pazīmes izglītojamam ir ieraudzītas dienas laikā, tad darbiniekiem:
telefoniski jāpaziņo par pamanīto vispirms izglītojamā vecākiem un Iestādes vadītājai;
atkarībā no vardarbības veida, deţurējošiem un šajā laikā Iestādē strādājošiem
medicīniskiem darbiniekiem; vēlāk arī rakstiski Iestādes vadītājai;
2.3. medicīniskiem darbiniekiem jāsniedz pirmā palīdzība cietušajam izglītojamam un
jāsastāda akts par vardarbības pazīmēm un zināmajiem iemesliem. Aktā parakstās
divas vai trīs personas, kas bijušas notikuma aculiecinieki vai redzējušas vardarbības
pazīmes.
3. Vadītāja pieņem lēmumu par turpmāko rīcību katrā vardarbības gadījumā:
3.1. izsaukt izglītojamā vecākus;
3.2. izsaukt policiju;
3.3. izsaukt ātro medicīnisko palīdzību;
3.4. ziņot citiem Pašvaldības dienestiem.
4. Katru dienu no plkst. 7.00 līdz 9.00. notiek izglītojamo pieņemšana Iestādes grupās no
bērna vecākiem, aizbildņiem vai attiecīgā iesniegumā noradītajām personām. Pēc plkst.
9.00 sākas speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmas īstenošana
rotaļnodarbībās.

5. Pēc plkst. 9.00 Iestādes durvis tiek slēgtas, jo šādi izglītojamie tiek pasargāti, lai viņi
patvaļīgi neaizietu no Iestādes bez pieaugušo klātbūtnes un lai sveši cilvēki neiekļūtu
Iestādē.
IV Izglītojamo uzņemšanas kritēriji
1. Izglītojamam jābūt veselam, tīram un apģērbtam atbilstoši laika apstākļiem.
2. Skolotājām un medicīniskam personālam ir tiesības nepieņemt Izglītojamo ar šādām
saslimšanas pazīmēm:
 caureja,
 vemšana,
 ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte,
 paaugstināta (virs 37,5 ○C) ķermeņa temperatūra,
 infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa
temperatūru), izmaiņām bērna uzvedībā (miegainība, atteikšanās ēst, dzert,
raudulība, paātrināta elpošana).
3. Skolotājām un medicīniskam personālam ir tiesības nepieņemt izglītojamo bez
ģimenes ārsta izziņas, ja izglītojamais nav apmeklējis Iestādi infekcijas slimību pazīmju
dēļ, vai arī, ja izglītojamais ir slimojis ar infekcijas slimību. Skolotājām un medicīniskam
personālam ir tiesības palūgt ģimenes ārsta rakstiskās vai mutiskās rekomendācijas
turpmākai izglītojamā aprūpei.
V Iestādes personāla un izglītojamo vecāku rīcība
izglītojamo infekcijas slimības gadījumos
1. Ja izglītojamam Iestādē ir novērojamas infekcijas slimību pazīmes – caureja, vemšana,
ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelti, paaugstināta (virs 37,5 °C) ķermeņa temperatūra,
infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru),
izmaiņas bērna uzvedībā (miegainība, atteikšanās no ēdiena, dzēriena, raudulība,
paātrināta elpošana) Iestādes personāls par to nekavējoties ziņo vecākiem un Iestādes
vadītājai.
2. Ja izglītojamam mājās ir novērojamas infekcijas slimību pazīmes – caureja, vemšana,
ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelti, paaugstināta (virs 37,5 °C) ķermeņa temperatūra,
infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru),
izmaiņas bērna uzvedībā (miegainība, atteikšanās no ēdiena, dzēriena, raudulība,
paātrināta elpošana) vecāki vai viņu aizbildni par to nekavējoties ziņo Iestādes
personālam līdz 10.00.
VI Grupas darbība
1. Dienas grupas darbojas katru dienu no plkst. 7.00 līdz 19.00, pirmssvētku dienās līdz
plkst.18.00.

2. Diennakts grupas darbojas no plkst. 7.00 pirmdienā līdz 19.00 piektdienā, pirmssvētku
dienās līdz plkst.18.00.
3. Speciālās izglītības skolotāja strādā no plkst. 9.00 līdz 13.00 katru dienu atbilstoši
amata aprakstam.
4. Pirmsskolas izglītības skolotājas strādā pirmā vai otrā maiņā mainoties pēc kārtās
atbilstoši amata aprakstam.
5. Skolotājas palīgs strādā no plkst. 8.00 līdz 16.30 katru dienu atbilstoši amata
aprakstam.
6. Diennakts grupas auklis strādā no plkst. 19.00 līdz 7.00. vai līdz 8.00. katru nakti
(izņemot brīvdienas) mainoties pēc kārtas atbilstoši sastādītam un apstiprinātam ar
vadītāja rīkojumu darba grafikam un amata aprakstam.
7. Iestādes māsa strādā no plkst. 8.00 līdz 16.30 katru dienu, deţurējošā māsa strādā no
plkst. 14.00 līdz 22.00 pirmdienā, otrdienā, trešdienā un ceturtdienā; piektdienā strādā no
plkst. 12.00 līdz 20.00. atbilstoši amata aprakstam.
8. Ēkas uzraugi strādā no plkst. 19.00 līdz 7.00. vai līdz plkst. 8.00. katru diennakti
mainoties pēc kārtas atbilstoši sastādītam un apstiprinātam ar vadītāja rīkojumu darba
grafikam un amata aprakstam.
9. Diennakts grupu darbiniekiem ir pienākums, ievērojot izglītojamo tiesības, obligāti
ziņot vecākiem un medicīniskiem darbiniekiem par izmaiņām bērnu veselībā un
psihoemocionālajā stāvoklī.
VII Izglītojamo vecāku (aizbildņu) tiesības un pienākumi
Izglītojamo vecākiem jāievēro Iestādes Iekšējas kārtības noteikumi un citi Iestādes
Iekšējie noteikumi.
VIII Izglītojamo tiesības un pienākumi
Izglītojamiem jāievēro Iestādes Iekšējas kārtības noteikumi.
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