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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
“Izglītojamo uzvedības noteikumi Iestādē un tās teritorijā”.
Izdoti saskaņā ar
Bērnu tiesību aizsardzības likuma
23. pantu noteikumu Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6.punktu

1. Uzvedības noteikumu mērķis ir nodrošināt Dundagas pirmsskolas izglītības
iestādes “Kurzemīte” ( turpmāk – Iestāde) izglītojamo drošību un labklājību.
2. Izglītojamam, atbilstoši savam vecumam un briedumam, ir šādi vispārīgie
pienākumi:
2.1. Katru dienu ierasties Iestādē un piedalīties nodarbībās.
2.2. Ar cieņu un pieklājīgi izturēties pret citiem bērniem, vecākiem, Iestādes
darbiniekiem un citiem pieaugušajiem.
2.3. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti un tās simboliem.
2.4. Ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus.
2.5. Neaizskart citu izglītojamo un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses,
aizliegts fiziski un psihiski ietekmēt citus izglītojamos un pieaugušos.
2.6. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi (materiālajām vērtībām, dabu).
2.7. Rūpīgi izturēties pret saviem individuālajiem mācību materiāliem, uzturēt
kārtību vietā, kurā tie atrodas.
2.8. Ievērot šos un citus noteikumus, kas ir spēkā Iestādē.
3. Izglītojamā uzvedības noteikumi atrodoties Iestādē:
3.1. Nav atļauts traucēt grupas biedrus.
3.2. Jāievēro rotaļu un spēles noteikumi.
3.3. Šķēres, adatas, un citus asus mācību piederumus un priekšmetus drīkst
izmantot tikai ar pedagoga atļauju un pedagoga klātbūtnē.
3.4. Pēc rotaļāšanās jāsakārto rotaļlietas un piederumi.
3.5. Pabeidzot rotaļāties ar rotaļlietām, rotaļlietas jānoliek vietā.
3.6. Pārvietoties pa kāpnēm drīkst tikai ar apaviem kājās.

3.7. Ejot pa kāpņu ārējo pusi, turēties pie kāpņu margām.
3.8. Pa kāpnēm jāiet lēnām un pa vienam pakāpienam, nedrīkst lēkāt, grūstīties
vai skriet.
3.9. Pirms ēdienreizēm nomazgāt rokas.
3.10. Pie galda piesēžas uzmanīgi, negrūstoties, neaplejoties ar ēdienu.
3.11. Apsēžoties un pieceļoties no galda, krēsls jāpaceļ, nevis jāatstumj.
3.12. Pie galda nerotaļāties, nespēlēties ar ēdienu un nešūpoties uz krēsla.
3.13. Nestāvēt gultā stāvus.
3.14. Nekarāties pāri gultas malām.
3.15. Nelēkāt pa gultu.
3.16. Atrasties tikai savā guļvietā.
3.17. Netraucēt citiem bērniem atpūsties.
3.18. Pasākumu laikā nav atļauts skaļi uzvesties, sarunāties, staigāt, skraidīt,
šūpoties uz krēsla, aiztikt dekorācijas un traucēt citiem.
4. Izglītojamā uzvedības noteikumi atrodoties ārpus telpām:
4.1. Jāatrodas pastaigai paredzētajā vietā, nav pieļaujams to patvaļīgi pamest.
4.2. Rotaļāties atļauts ar pedagogu atļautajiem priekšmetiem.
4.4. Nav atļauts tuvoties sētai, vārtiņiem, iestādes saimniecības zonai.
4.5. Nav atļauts bāzt pirkstus šķirbās un žogā.
4.6. Nav atļauts uzsākt sarunas ar nepazīstamiem cilvēkiem, kuri atrodas aiz
sētas vai teritorijā, pieņemt no viņiem dāvanas vai saldumus.
4.7. Nekavējoties ziņot personai, kuras uzraudzībā atrodas izglītojamie par
nepazīstamu personu atrašanos teritorijā.
4.8. Šūpoties, slidināties no slidkalniņa un izmantot vingrošanas ierīces atļauts
personas, kuras uzraudzībā atrodas izglītojamie, uzraudzībā.
4.9. Nedrīkst iet aiz šūpoļu barjeras, ja kāds jau šūpojas.
4.10. Šūpojoties nedrīkst atlaist rokas.
4.11. Ja šūpojoties gadās izkrist, jāpaliek mierīgi guļot, neceļot galvu līdz
šūpoles apstājas.
4.12.Ziņot personai, kuras uzraudzībā izglītojamie atrodas, ja pastaigas laikā
pāri žogam pārkrīt rotaļlieta (bumba), jāpasaka par to pieaugušajiem. Aizliegts
tai doties pakaļ patstāvīgi.
4.13. Ieraugot pagalmā vai pastaigas laukumā ko neparastu (dzīvniekus,
priekšmetus, aizdomīgus cilvēkus), tiem nedrīkst tuvoties, bet jāinformē
persona, kuras uzraudzībā izglītojamie atrodas. Nekādā gadījumā nedrīkst sekot
svešiniekam.
4.14. Dodoties pastaigā ārpus iestādes, jāuzvelk atstarojošā veste.
5. Iestādē nav atļauts:
5.1.Ienest stiklus, akmentiņus, nūjiņas un citus bīstamus priekšmetus, ar kuriem
izglītojamais var savainoties pats vai savainot citus.
5.2.Apsaukāties, spļaudīties, apvainot, kost, skrāpēties, durt ar asiem
priekšmetiem, raustīt aiz drēbēm un matiem, aizskart un sist grupas biedrus,
darbiniekus, vecākus un citas personas.
5.3. Mētāt savas lietas un priekšmetus.
5.4.Tuvoties atvērtam logam un liekties ārā pa atvērtu logu.
5.5. Bez pieaugušo atļaujas pamest grupas telpas, ja vien nav iestājusies ārkārtas
situācija.
5.6. Pārvietojoties un atrodoties telpās, nav atļauts skriet, grūstīties un mētāties
ar rotaļlietām un citiem priekšmetiem.

6. Jebkurā situācijā izglītojamais var saņemt paskaidrojumus un palīdzību no
Iestādes vadītājas, pedagogiem un iestādes darbiniekiem, kā arī korektā veidā
izteikt un aizstāvēt savas domas un viedokli, paust attieksmi.
7. Noslēguma jautājumi.
7.1.Ar Izglītojamo uzvedības noteikumiem Iestādē un tās teritorijā vecāki tiek
iepazīstināti bērnam uzsākot apmeklēt Iestādi un katra mācību gada sākumā.
7.2.Bērniem galvenie uzvedības noteikumi atspoguļoti attēlos, kas izvietoti katrā
grupā. (pielikums nr. 1.)
7.3.Bērnus ar noteikumiem iepazīstina grupu skolotājas katra mācību gada sākumā
un visu mācību gadu.
7.4.Iestādes darbinieki un vecāki, ar savu parakstu apliecinot, ka ir iepazinušies ar
Iekšējiem kārtības noteikumiem arī apliecina, ka ir iepazinušies ar Izglītojamo
uzvedības noteikumiem Iestādē un tās teritorijā.
7.5. Noteikumi publicēti Dundagas novada mājas lapā, platformā e-klase un vecāku
stendos katrā grupā.

Dundagas pirmsskolas izglītības
iestādes “Kurzemīte” vadītāja

R.Baļķīte

Pielikums Nr. 1
IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

ATTĒLOS

1. Esi pieklājīgs un sveicini pieaugušos!

2. Grupā sarunājies klusi, lai netraucētu citus!

3. Cieni savus grupas biedrus! Nedari tiem
pāri!

4. Lieto tikai savu ķemmi un zobu birsti!

5. Neaizmirsti nomazgāt rokas!

6. Esi draudzīgs, atsaucīgs, līdzjūtīgs, rūpīgs,
uzmanīgs un smaidīgs!

7. Rotaļājies draudzīgi! Grupā rotaļlietas pieder
visiem!

8. Ievēro kārtību skapītī!

9. Grupā ej soļos! Skrien sporta zālē un
laukā!

10. Strīdus atrisini ar vārdiem, nevis ar dūrēm!

11. Ēdamzālē pie galda uzvedies pieklājīgi!
Nespēlējies ar ēdienu!

12. Mācies, lai kļūtu gudrāks un varētu iet skolā!

13. Nodarbībās esi uzmanīgs un klausies
skolotāju!

15. Diendusas laikā atpūties un netraucē
pārējiem!

