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12. Lai izglītojamais varētu uzsākt apmeklēt grupu, kuras realizē speciālās pirmsskolas izglītības programmas, izglītojamam jāsaņem pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums,
kurā ir norādīts datums, līdz kuram izglītojamais ir uzņemts Iestādē, un izglītojamajam
piemērotā apmācības programma.
Pirms atzinuma termiņa notecējuma izglītojamam ir atkārtoti jāiziet pedagoģiskā
medicīniskā komisija.
II. Noteikumi nosaka
13. Izglītības procesa organizāciju un kārtību.
14. Izglītojamo mācību ekskursiju organizēšanas kārtību.
15. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietojumu
izglītības iestādē.
16. Izglītojamo iepazīstināšanu ar Noteikumiem.
17. Izglītojamo uzvedības noteikumus un tiesības Iestādē un tās teritorijā.
18. Izglītojamo tiesības un pienākumus.
19. Izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu
personu drošībai.
20. Vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.
21. Vadītāja rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;
22. Nepiederošu personu uzturēšanās kārtību iestādē.
23. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu; gāzes baloniņu, gāzes
pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanos, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu Iestādē un tās lietojumā nodotajā teritorijā.
24. Kārtību, kādā izglītojamo Vecāki un Darbinieki tiek iepazīstināti ar šiem Noteikumiem.
25. Vecāku tiesības un pienākumus.
26. Kārtība, kā Iestāde un vecāki rīkojas izglītojamā infekcijas slimību gadījumos.
27. Kārtību, kādā notiek izglītojamo uzskaite un kavējumu novēršana.
28. Maksājumu veikšana par izglītojamā ēdināšanu.
29. Darbinieka maksājuma veikšana par ēdināšanu.
30. Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību.
31. Izglītojamo atskaitīšana no pirmsskolas izglītības iestādes.
32. Atbildība par noteikumu neievērošanu.
33. Noslēguma jautājumus.
34. Noteikumi ir saistoši visiem iestādes izglītojamiem, Vecākiem, Iestādes darbiniekiem un
personām, kas atrodas iestādes telpās un teritorijā.
35. Noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību un viņu tiesību ievērošanu.
36. Noteikumu ievērošana visiem Vecākiem un Iestādes personālam ir obligāta.
III. Izglītības procesa organizācija un kārtība
37. Laikā, kamēr izglītojamais atrodas Iestādē, par izglītojamo atbild pedagogs.
38. Iestādē grupas strādā no 7.00 līdz - 19.00.
39. Pirmssvētku dienās iestāde strādā no plkst. 7.00 – 18.00.
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40. Vārtiņi (no Drustu gatves puses un no Parka ielas puses) tiek slēgti no 9.30 - 12.30 un no
19.00 – 7.00.
41. Pie visām ārdurvīm ir zvani. Lai iekļūtu Iestādē, nepieciešams zvanīt dežurantam. Tālruņu
numuri norādīti pie vārtiņiem.
42. Darba dienas laikā tiek realizēts izglītības process. Tā organizācijas kārtību nosaka LR
spēkā esošie normatīvie akti, Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un
Pirmsskolas izglītības mācību satura programma.
43. Lai varētu izglītojamam nodrošināt pedagoģisko procesu un korekcijas darbu, vakarā nav
ieteicams izņemt izglītojamos ātrāk par plkst. 17.00.
44. Katrai grupai ir sava dienas gaita un integrēto rotaļnodarbību saraksts.
45. Ēdienreizes tiek organizētas ēdamzālē saskaņā ar apstiprināto grafiku .
46. Par nodarbību ilguma ievērošanu, sākumu un nodarbību beigām atbildīgs pedagogs, kurš
vada nodarbību.
47. Nodarbības notiek grupu telpās, īpašos gadījumos - mūzika, fiziskā attīstība un veselība –
atkarībā no laika apstākļiem (zālē, sporta nojumē, pastaigu laukumā), fiziskā attīstības un
veselības peldētapmācības nodarbības - baseinā, nodarbības pie psihologa, speciālās izglītības skolotāja, skolotāja logopēda u.c., notiek kabinetos.
48. Pārtraukumos starp nodarbībām, darbiniekiem jāizvēdina un jāsakārto telpa nākamajai nodarbībai.
49. Rotaļas, pastaigas, sporta aktivitātes Iestādes teritorijā organizē grupu pirmsskolas izglītības pedagogs, pirmsskolas sporta pedagogs, mūzikas skolotājs katrai grupai saskaņā ar dienas gaitu, rotaļnodarbību sarakstu.
Izglītojamos uzrauga un par izglītojamo drošību atbild pedagogs, kurš atrodas ar izglītojamiem laukumos. Izglītojamos Iestādes teritorijā stingri aizliegts atstāt bez pieaugušā
uzraudzības, kā arī ļaut vieniem pārvietoties pa teritoriju!
50. Karstā laikā pedagogam jāņem līdzi slēgtā traukā dzeramais ūdens un individuālā krūzīte
katram izglītojamam.
51. Vasarā izglītojamie drīkst atrasties saulē tikai ar vieglu galvassegu (ar lakatiņu, cepurīti).
52. Rotaļāties smilšu kastēs izglītojamie drīkst tikai siltā laikā.
Pedagogam jāraugās, lai smiltis nebūtu aukstas un slapjas. Pēc rotaļāšanās smilšu kaste
jāsakopj un jāpārklāj ar pārsegumu.
53. Pedagogs, kurš organizē aktivitātes izglītojamajiem Iestādes teritorijā (laukumos), ir atbildīgs par aktivitātēs izmantojamo rotaļlietu, rotaļu celtņu, inventāra, aprīkojuma un materiālu atbilstību izglītojamo vecuma īpatnībām, lai tas būtu drošs un veselībai nekaitīgs.
Neļaut izglītojamiem izmantot bojātu inventāru, atribūtus u.c.
54. Pirms aktivitātēm pārbaudīt rotaļu laukumus un regulāri raudzīties, lai rotaļu zonā neatrastos izglītojamiem bīstamas lietas – aerosolu flakoni, pudeles, atlūzas, izvirzījušās naglas
u.c. bīstamas lietas, kas var apdraudēt izglītojamo un pašu drošību.
55. Uz tualeti izglītojamo pavada viens no pieaugušajiem, otrs pieskata pārējos izglītojamos.
Ja laukumā pedagogs ir viens, izglītojamos pieskatīt lūdz blakus laukumā esošo pedagogu.
Ja tas nav iespējams, telpās dodas visa grupa.
56. Jebkuras traumas gadījumā vērsties pie medicīnas māsas.
Gadījumos, kad medicīnas māsa neatrodas Iestādē, nelielu traumu gadījumos, pirmo medicīnisko palīdzību sniedz pirmsskolas pedagogs vai cits darbinieks un informē administrāciju un izglītojamā vecākus.
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57. Ja ir aizdomas par kaulu lūzumu vai citu nopietnu traumu, nekavējoties ziņot iestādes
medicīnas māsai, lai saņemtu turpmākos norādījumus. Ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību uz notikuma vietu. Par traumu, nelaimes gadījumu
nekavējoties informēt vadītāju un izglītojamā vecākus.
58. Ja pedagogs konstatē izglītojamam slimības pazīmes, rīkojas šādi:
55.1. novērtē situāciju;
55.2. informē medmāsu (un/ vai meklē palīdzību pie kolēģiem, administrācijas);
55.3. ja medmāsas nav iestādē, turpmākos palīdzības soļus veic grupas pedagogs, kurš organizē pirmo medicīnisko palīdzību cietušajam bērnam:
55.3.1. atbilstoši situācijai grupas pedagogs sniedz tūlītēju palīdzību vai iesaista klātesošu darbinieku;
55.3.2. informē vecākus un vienojas par turpmāko rīcību, ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību;
55.3.3. pārējo bērnu pieskatīšanu grupā organizē atbilstoši situācijai, iesaistot citus klātesošus darbiniekus;
55.3.4. informē iestādes vadītāju vai dežurējošo personu.
59. Mācību gada laikā nedēļas tēmu ietvaros, izglītojamiem tiek sniegta informācija par ugunsdrošību, ceļu satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz
ūdens, personas higiēnu un citiem drošības jautājumiem.
60. Mūzikas un sporta skolotājs, sporta treneris izglītojamos iepazīstina ar drošības noteikumiem zālē, baseinā pirmās nodarbības laikā septembrī un, atkārtoti – marta mēnesī. Par
noteikumu pārrunāšanas faktu skolotājas veic ierakstu mūzikas skolotāja vai sporta skolotāja dienasgrāmatā.
61. Pasākumi, kurus organizē citas iestādes (teātra izrādes, koncerti, interešu izglītības nodarbības u.c.) notiek ārpus nodarbību laika.
62. Pirms masu pasākumu apmeklējuma grupas pedagogs ar izglītojamiem pārrunā kārtības
noteikumus šādos pasākumos. Par pārrunu faktu pedagogs veic ierakstu dienasgrāmatā.
63. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie bērni, Iestādes darbinieki, vecāki un ģimenes locekļi un Iestādes vadītājas aicināti viesi.
64. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar izglītojamo
piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām. Par izglītojamo drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators.
65. Visi pasākumi izglītojamiem kopā ar vecākiem tiek rīkoti ne vēlāk, kā līdz plkst.19.00.
66. Darbinieka prombūtnes laikā vai arī, ja grupu apmeklē tikai puse izglītojamo no visa apstiprinātā grupas saraksta, vai mazāk, grupas var apvienot, ievērojot mācību valodas principu. Apvienotajā speciālo programmu grupā izglītojamo skaits nedrīkst pārsniegt piecpadsmit/četrpadsmit, bet apvienotajā pašvaldības grupā izglītojamo skaits nedrīkst pārsniegt
divdesmit četri.
67. Pedagoģisko darbu Iestāde pārtrauc katru gadu vasarā (no 4-8 nedēļām), saskaņā ar Olaines
novada pašvaldībā pieņemto lēmumu par Iestādes darbu/slēgšanu vasaras periodā.
68. Vecāki nodrošina izglītojamā atpūtu vasaras laikā. Nepieciešamības gadījumā vietas
nodrošinājumu citā iestādē vecāki pieprasa ne vēlāk, kā līdz 1. aprīlim.
69. Izglītojamais vasaras periodā var apmeklēt Iestādi līdz augusta otrai (ieskaitot) nedēļai, tikai
tādā gadījumā, ja izglītojamā medicīnas karte atrodas Iestādē.
70. Vasaras periodā grupas var tikt apvienotas.
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71. Vasaras periodā tiek uzņemti izglītojamie no citām Olaines pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēm, ja tiek iesniegta izglītojamā medicīnas karte.
IV. Izglītojamo mācību ekskursiju organizēšanas kārtība
Laikā, kamēr izglītojamais atrodas Iestādē, par izglītojamā uzvedību atbild pedagogs.
„OSPII „Ābelīte” drošības instrukciju izglītojamiem” ievērošana nodrošina atbilstošu izglītojamo uzvedību iestādē, tās teritorijā un iestādes organizētajos pasākumos.
74. Izglītojamo ar „OSPII „Ābelīte” drošības instrukcijām izglītojamiem” iepazīstina grupas
pedagogi - mācību gada sākumā un apgūstot atbilstošo tēmu vai tēmu par bērnu drošību,
veicot ierakstu “Pirmsskolas izglītības pedagoga dienasgrāmatā”, t.n. ne retāk kā divas
reizes mācību gada laikā.
75. Ekskursijas, pārgājienus un pastaigas organizē saskaņā ar tematisko plānu:
72.1. Atbildīgais pedagogs trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā, informē vadītājas vietnieci un vadītājai iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts ekskursijas
vai pārgājiena mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās
veids, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas.
72.2. Pastaiga (nepārsniedz 3 km lielu attālumu ārpus izglītības iestādes teritorijas).
72.3. Pašvaldības grupās - līdz 20 izglītojamiem grupā, tiek organizēta trīs pieaugušo pavadībā, no kuriem viens ir atbildīgā persona.
72.4. Mazbērnu grupai – līdz 20 izglītojamiem grupā, tiek organizēta četru pieaugušo pavadībā, no kuriem viens ir atbildīgā persona.
72.5. Grupai, kuras apmeklē izglītojamie ar īpašām vajadzībām – līdz 15 bērniem grupā,
tiek organizēta četru pieaugušo pavadībā, no kuriem viens ir atbildīgā persona.
73. Pārgājiena vai ekskursijas atbildīgā persona ir vienpersonīgs priekšnieks visiem pārgājiena vai ekskursijas dalībniekiem un piesaistītajam personālam. Atbildīgā pedagoga pienākumi:
73.1. nodrošināt drošības noteikumu ievērošanu;
73.2. ne vēlāk kā trīs dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā informēt vecākus par
pārgājiena vai ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām;
73.3. vecāki informē atbildīgo personu par sava izglītojamā veselības traucējumiem vai īpatnībām, ja viņam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas iespējām, norādot
kontakttālruni;
73.4. ekskursijas vai pārgājiena dienā „Pastaigu žurnālā” ieraksta ekskursijas vai pārgājiena
vietu, mērķi, grupas Nr., dalībnieku skaitu, laiku, pavadošās personas un parakstās;
73.5. nodrošināt nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā
un, ja nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizēt cietušā
nogādāšanu ārstniecības iestādē;
73.6. par nelaimes gadījumu nekavējoties informēt Vadītāju un cietušā vecākus;
73.7. bīstamā situācijā pārtraukt ekskursiju un informēt vadītāju.
74. Iestādes “Ābelīte” apstiprinātie maršruti Olaines pilsētā:
74.1. Pirmsskolas iestādes „Ābelīte” tuvākā apkārtne – maršruts Nr.1;
74.2. Pirmsskolas iestādes „Ābelīte” tuvākā apkārtne un meža zona – maršruts Nr.2;
74.3. Olaines 2. vidusskola, pilsētas peldbaseins, stadions – maršruts Nr.3;
74.4. Vēstures un mākslas muzejs – maršruts Nr.4;
72.
73.
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74.5. Foto salons “Bite” – maršruts Nr.5;
74.6. Aptiekas tuvākajā apkārtnē – maršruts Nr.6;
74.7. Olaines Bērnu literatūras nodaļa – maršruts Nr.7;
74.8. Olaines Kultūras centrs – maršruts Nr.8;
74.9. Parks pie Kultūras centra un pilsētā izvietotās akmens skulptūras – maršruts Nr. 9;
74.10. Latvijas Pasta nodaļa – maršruts Nr.10;
74.11. Olaine 1. vidusskola, stadions – maršruts Nr.11;
74.12. Šūšanas darbnīca Zemgales ielā 29 – maršruts Nr.12;
74.13. Baseina frizētava Stadiona ielā 2 – maršruts Nr.14;
75. Vadītājas vietniece atbild un kontrolē visu pārgājiena vai ekskursijas sagatavošanu un ar
to norisi saistītos procesus, pārbauda to izpildes kvalitāti.
V. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu
izsaukšanas kārtība un izvietojums izglītības iestādē
76. Evakuācijas plāni ir izvietoti katrā Iestādes stāvā pie izejas, katra gaiteņa galā.
77. Katras grupas vecāku informācijas stendā ir izvietots “Grupas darbinieku rīcības plāns
ugunsgrēka izcelšanās gadījumā vai ārkārtējās situācijas gadījumā”, saņemot anonīmu telefona ziņojumu par sprādzienbīstamu priekšmetu (SBP) uzstādīšanu vai uziešanu iestādes
telpās”.
78. Personai, kas atklājusi ugunsgrēka izcelšanos vai citu ekstremālu situāciju, nepieciešams
rīkoties saskaņā ar Iestādes “Rīcības plānu ugunsgrēka/avārijas vai ekstremālas situācijas
gadījumā” Nr. 4.1. t.i.:
78.1. nekavējoties izsaukt ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruni 112, norādot adresi
un vietu, savu uzvārdu un tālruņa numuru;
78.2. nekavējoties paziņot par to dežurantam vai amatpersonai (vadītājai, darba aizsardzības
speciālistam) norādot vietu, grupu, izglītojamo skaitu;
78.3. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nekavējoties evakuētu izglītojamos un, izvērtējot personīgo drošību, veikt ugunsdrošības darbus:
78.3.1. ja ugunsgrēks (ekstremāla situācija) izcēlies garderobē, telpas atstāj caur grupas
iekšējām durvīm un iestādes galveno izeju;
78.3.2. ja ugunsgrēks (ekstremāla situācija) izcēlies grupas telpā, izglītojamajiem atrodoties guļamistabā, (guļot dienas miegu), izglītojamie tiek evakuēti caur rezerves
izeju (guļamistabas durvīm vai logiem);
78.3.3. ja ugunsgrēks (ekstremāla situācija) izcēlies guļamistabā vai tualetē, telpas atstāj
caur garderobes ārējām durvīm.
78.4. grupas pedagogs telpas atstāj pēdējais, ņemot līdzi grupas žurnālu;
78.5. pedagogs pēc apmeklējuma žurnāla pārbauda izglītojamo skaitu un evakuē tos uz grupas nojumi vai, pēc saskaņošanas ar glābšanas darbu vadītāju, uz tuvāko izglītības iestādi “Olaines 2. vidusskolā (Vienošanās Nr.1 no 17.01.2013.)”, skolotājas palīgs atrodas kopā ar izglītojamiem.
79. Dežurantam vai amatpersonai, saņemot signālu par ugunsgrēku vai ekstremālo situāciju,
nepieciešams organizēt cilvēku evakuāciju no ugunsgrēka (ekstremāla situācija) zonas,
nodrošināt materiālo vērtību aizsardzību un evakuāciju.
VI. Izglītojamo iepazīstināšana ar Noteikumiem
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80.
81.

Katra mācību gada sākumā pirmsskolas pedagogs iepazīstina izglītojamos ar OSPII
”Ābelīte” iekšējās kārtības noteikumiem.
Pirmsskolas izglītības pedagogs veic ierakstu dienasgrāmatā par izglītojamo
iepazīstināšanu ar šiem Noteikumiem.

VII. Izglītojamo uzvedības noteikumi un tiesības Iestādē un tās teritorijā
Bērna pienākums ir ievērot instrukciju:
82. Cienīt vecākus, citus izglītojamos un Iestādes darbiniekus.
83. Cienīt savu valsti un tās simbolus.
84. Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, mēbelēm, rotaļlietām, spēlēm un citu inventāru.
85. Saudzīgi izturēties pret iestādes teritorijā esošajiem kokiem, krūmiem un augiem.
86. Iestādes teritorijā esošo inventāru izmantot tikai ar pirmsskolas izglītības pedagoga
atļauju un tikai pedagoga klātbūtnē.
87. Pastaigas laikā neiet ārpus iestādes.
88. Darbības ar asiem priekšmetiem( šķērēm, adatu u.c.) veikt tikai ar pedagoga atļauju un
viņas klātbūtnē.
89. Uz rotaļnodarbībām vai pasākumiem ārpus grupas iet pāros - kolonnā vienam aiz otra,
mierīgi, negrūstoties un neskraidot.
90. Uz sporta rotaļnodarbībām jāierodas sporta tērpā un sporta apavos: sporta tērps
nodarbībai zālē – krekliņš, šorti, zeķes un vingrošanas čības; āra vingrošanai-viegla jaka,
ērtas garās sporta bikses un sporta apavi.
91. Uz mūzikas rotaļnodarbībām jāierodas ar vingrošanas čībām.
92. Uz rotaļnodarbībām baseinā: peldbikses, peldkostīms, cepurīte, brilles, halātiņš, gumijas
apavi, ūdens necaurlaidīgā maisiņā – dvielis, švamme.
93. Apģērbu kabatās nedrīkst būt bīstamie priekšmeti (stikls, akmeņi, zariņi, kociņi, asi
priekšmeti u.c.)
94. Iestādē nedrīkst ēst konfektes un košļāt košļājamo gumiju.
95. Rotaļnodarbību laikā jāievēro pedagoga norādījumi.
96. Sporta vai mūzikas inventāru izmantot tikai pēc pedagoga norādījumiem.
97. Sporta vingrojumus izpildīt tikai pēc sporta skolotāja norādījumiem.
98. Ievērot rotaļu un spēļu noteikumus.
99. Kustību rotaļas laikā negrūstīt vienam otru, ievērot distanci.
100. Ja kāds ir nokritis un viņam ir nepieciešam palīdzība, pasaukt pedagogu vai citu
pieaugušo, kurš ir blakus.
101. Nodarbības beigās nolikt inventāru un citus materiālus savās vietās.
102. Iestādes teritorijā braukt ar velosipēdu, skrituļslidām ir aizliegts.
Bērna tiesības:
103. Apmeklēt izglītības iestādi un iegūt mūsdienu prasībām atbilstošu pirmsskolas izglītību,
kuras mērķis ir veicināt izglītojamā vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās
zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot izglītojamam iespēju
sagatavoties pamatizglītības apguvei.
104. Tiesības uz netraucētu mācību darbu rotaļnodarbībās.
105. Iegūt kvalitatīvas zināšanas prasmes un iemaņas, saņemt pēctecīgu vielas apguvi, kā arī
attīstīt savas radošās spējas.
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106. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust
attieksmi, attīstīt spējas un prasmes.
107. Tiesības uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību Iestādē un tās organizētajos pa
sākumos.
108. Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
109. Pilnveidoties kulturālā un tikumiskā gaisotnē.
110. Piedalīties visos plānotajos pasākumos.
111. Tiesības informēt jebkuru pieaugušo cilvēku (vecāku, pedagogu, grupas darbinieku, psihologu) par to, ka viņš kādas personas darbībā saskatījis draudus savai vai citu personu
drošībai.
Bērna pienākumi
112. Mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai.
113. Atbilstoši savam vecumam apkopt sevi, sargāt savu veselību, ievērot personīgās higiēnas
prasības.
114. Iestādē, tās teritorijā un pasākumos ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus:
nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās
intereses, aizliegts fiziski, un psiholoģiski ietekmēt citus bērnus un pieaugušos.
115. Ar savu rīcību neapdraudēt savu un apkārtējo drošību un veselību.
116. Vērsties pie grupas pedagoga, pedagoga palīga, vadītājas vai cita sastaptā pieaugušā, ja
izglītojamais Iestādē vai tās teritorijā kādas personas (–nu) vai cita bērna(-nu) darbībā
saskata draudus savai vai citu personu drošībai, veselībai un dzīvībai.
VIII. Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai
117. Pedagogs Izglītojamo māca atpazīt draudošas situācijas un informēt jebkuru pieaugušo
cilvēku (vecāku, pedagogu, grupas darbinieku, psihologu) par notikušo.
118. Ja izglītojamais saskata draudus savai vai citu personu drošībai, par to nekavējoties ir jāsaka pedagogam vai skolotāja palīdzei.
119. Uzzinot vai redzot, ka tiek apdraudēta izglītojamā drošība, konstatēta vardarbība,
Iestādes darbinieks rīkojas šādi:
119.1. ziņo vadītājai par izglītojamā sniegto informāciju;
119.2. Vadītāja sasauc atbalsta komandu (speciālais pedagogs, kurš strādā ar izglītojamo,
psihologs, medmāsa), kuri pieņem lēmumu, kā risināt šo situāciju;
119.3. Vadītāja un psihologs ziņo vecākiem;
119.4. psihologs, lai konkretizētu notikušo, individuāli strādā ar izglītojamo, ar viņa vecākiem;
119.5. Vadītāja informē sociālo dienestu, bāriņtiesu.
IX. Vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai
emocionāla vardarbība pret izglītojamo
120. Saskaņā ar Izglītības likuma 51. pantu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6. un 73.
pantu, gadījumos, kad Iestādē radušās aizdomas par to, ka vecāki pret izglītojamo izturas
vardarbīgi, Iestādei par to jāziņo Bāriņtiesai vai Olaines pašvaldības policijai. Ja tiek
konstatēta situācija, ka ģimenē izglītojamam netiek nodrošināta atbilstoša aprūpe un
audzināšana, Iestāde var vērsties Sociālajā dienestā vai Bāriņtiesā.
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121. Rīcība - ja tiek konstatēts, ka ģimenē pret izglītojamo tiek pieļauta fiziska vai emocionāla vardarbība:
121.1. ja no rīta, pieņemot izglītojamo, pedagogs konstatē uz izglītojamā ķermeņa zilumus
vai arī citas fiziskas vardarbības sekas (ir konstatēts izglītojamā veselībai vai dzīvībai bīstams apzināts spēka pielietojums saskarsmē ar izglītojamo: sišana; purināšana; dedzināšana; kniebšana; griešana, u.c.), tad pedagogs informē medmāsu, vadītāju, psihologu, kuri pieņem lēmumu, kā risināt šo situāciju. Var tikt pieņemts
lēmums nekavējoties informēt bāriņtiesu;
121.2. ja pedagogs novēro, ka izglītojamam netiek garantēta pienācīgi aprūpe, tad tiek informēta medmāsa, vadītāja, kuri pieņem lēmumu, kā atrisināt šo situāciju. Var tikt
pieņemts lēmums nekavējoties informēt bāriņtiesu;
121.3. ja pedagogs vai psihologs novēro pazīmes, kuras liecina, ka tiek ignorētas izglītojamā emocionālās vajadzības vai arī izglītojamais tiek psiholoģiski ietekmēts, izglītojamā pašcieņa tiek aizskarta vārdiski (draudēšana; lamāšana; ņirgāšanās; atraidīšana; ignorēšana; pazemošana, u.c.), psihologs strādā ar izglītojamo, vecākiem.
122. Ja situāciju neizdodas atrisināt, tiek informēta vadītāja, kura kopā ar psihologu pieņem
lēmumu, kā risināt šo situāciju. Par pieņemto lēmumu nekavējoties informēt bāriņtiesu.
123. Rīcība - ja tiek konstatēts, ka Iestādē tiek pieļauta fiziska vai emocionāla vardarbība pret
izglītojamo:
123.1. 1.pirmajā sarunā, kurā izglītojamā vecāki pārrunā esošo situāciju ar iesaistīto pedagogu vai iestādes darbinieku, obligāti jāpiedalās trešajai personai (psihologam,
grupas speciālistam un vadītajai vai vadītājas vietniecei, vai medmāsai);
123.2. psihologs, lai konkretizētu notikušo, individuāli strādā ar izglītojamo, ar viņa vecākiem, ar pedagogu vai iestādes darbinieku;
123.3. ja psihologa darbības rezultātā, esošā situācija tiek atrisināta, un risinājums apmierina visas puses, tad šī situācija uzskatāma par atrisinātu;
123.4. ja situācija tomēr netiek atrisināta, vecāks raksta iesniegumu iestādes vadītājai.
Vadītāja kopā ar atbalsta grupu, kurā ietilpst psihologs, grupas speciālists, medmāsa, pieņem lēmumu, kā atrisināt radušos situāciju;
123.5. vadītāja iepazīstina izglītojamā vecākus par pieņemto lēmumu;
123.6. ja situācija ir ļoti nopietna, tad vadītāja un atbalsta grupa uzliek par pienākumu
pedagogam vai iestādes darbiniekam iziet kursus.
X. Vadītāja rīcība, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību,
veselību vai dzīvību
124. Ja izglītojamais izglītības Iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:
124.1. pedagogs informē, iesniedzot ziņojumu, vadītājas vietnieci par izglītojamā uzvedību;
124.2. vadītājas vietniece izvērtē esošo situāciju grupā un lūdz psihologa atzinumu par izglītojamo (uzvedību, psihoemocionālo stāvokli);
124.3. vadītājas vietniece rakstiski informē vadītāju par esošo situāciju;
124.4. vadītāja pieņem lēmumu, kā risināt šo situāciju, balstoties uz iesniegtajiem ziņojumiem;
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124.5. Iestāde, savu iespēju robežās nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu
personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā iestādes darbinieka klātbūtnē;
124.6. vadītāja rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar
izglītības iestādi;
124.7. vadītāja, amata aprakstā, vajadzības gadījumā, ar rīkojumu nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un
izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai;
124.8. vadītājai ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, pieprasīt vecākiem apmeklēt speciālistus un ievērot viņu ieteikumus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās;
124.9. ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar Iestādi, bet
situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs šo informāciju nosūta
bāriņtiesai vai sociālajam dienestam, vai pašvaldības izglītības speciālistam.
XI. Nepiederošu personu uzturēšanās kārtība iestādē
125. Iestādei piederošas personas ir Iestādes darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki, pārējo
personu ierašanos Iestādē dežurants reģistrē žurnālā.
126. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē, uzrāda personu
apliecinošus dokumentus, dienesta apliecību un informē Iestādes vadītāju par savu
ierašanās mērķi.
127. Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai
sūdzības, vēršas pie Iestādes vadītāja pieņemšanas laikā (pirmdien no plkst.15.30 līdz
18.30, otrdienās no plkst. 9.00 līdz 11.00 vai iepriekš vienojoties par citu tikšanās laiku).
128. Citas personas Iestādē var atrasties, tikai saskaņojot to ar Iestādes vadītāju.
XII. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu; gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un
realizēšanas aizliegumu izglītības iestādē un tās teritorijā
129. Iestādē un tās teritorijā kategoriski aizliegts ienest, iegādāties, realizēt, glabāt, lietot alkoholu, cigaretes, narkotikas, toksiskas vai psihotropas vielas;
129.1. Iestādē un tās teritorijā kategoriski aizliegts ienest un demonstrēt ieročus, munīciju
vai speciālos līdzekļus (gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos
ieročus, kā arī bīstamas vielas un sprādzienbīstamus priekšmetus), izņemot gadījumus, kas minēti MK 1338 noteikumos.
129.2. Kategoriski aizliegts atrasties iestādē reibuma stāvoklī.
XIII. Kārtība, kādā izglītojamo vecāki un darbinieki tiek iepazīstināti
ar iekšējās kārtības noteikumiem
130. Jaunuzņemto izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem pirmajā vecāku
kopsapulcē un pirmajā nedēļā, kad izglītojamais sācis apmeklēt Iestādi. Izglītojamā
vecāks/aizbildnis pirmreizējo iepazīšanos ar Noteikumiem apstiprina ar parakstu, norādot
datumu, kad iepazinies ar noteikumiem.
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131. Atkārtotu iepazīšanos ar Iestādes Noteikumiem vecāki veic ik gadu septembrī grupas vecāku sapulcē. Pēc iepazīšanās vecāks to apliecina ar parakstu, norādot datumu reģistrācijas
lapā (pielikums Nr.1).
132. Gadījumā, ja vecāks nav piedalījies grupas vecāku sapulcē, skolotāja pienākums šo vecāku
ar Noteikumiem iepazīstināt individuāli, par ko vecāks parakstās, norādot datumu reģistrācijas lapā.
133. Izglītojamo vecāku/aizbildņu iepazīstināšanu ar Noteikumiem var veikt administrācijas
pārstāvis vai grupas pedagogs.
134. Noteikumi un to pielikums Nr.1 tiek izvietoti Iestādes informācijas stendā vecākiem vai
grupās Vecāku mapēs.
135. Iestādes darbinieki ar Noteikumiem tiek iepazīstināti iestādes darbinieku sapulcēs, pēc iepazīšanās darbinieks to ar parakstu apliecina, norādot datumu reģistrācijas lapā.
136. Jauns darbinieks ar Noteikumiem tiek iepazīstināts, pirms uzsāk darba pienākumu veikšanu. Pēc iepazīšanās to ar parakstu apliecina, norādot datumu reģistrācijas lapā.
XIV. Vecāku/aizbildņu tiesības un pienākumi
Vecāku/aizbildņu tiesības:
137. Saņemt visu informāciju:
137.1. par izglītojamā attīstību pirmsskolas iestādē;
137.2. par to, ko izglītojamais darījis dienas laikā un kāda ir viņa pašsajūta, garastāvoklis;
137.3. saņemt informāciju par izglītojamā ēdināšanu;
137.4. saņemt mutisku sava izglītojamā zināšanu, prasmju, attieksmju un uzvedības novērtējumu. Speciālajās grupās aktīvi iesaistīties individuālā mācību plāna izglītojamam
sastādīšanā un realizācijā;
137.5. pēc pirmsskolas izglītības satura apguves saņemt rakstisku informāciju par bērna sasniegumiem;
137.6. pieprasīt izglītojamam diētisku ēdināšanu, ja ir ārsta slēdziens;
137.7. konsultēties pie psihologa un pārējiem iestādē strādājošajiem speciālistiem, atbilstoši
izglītojamā atzinumā norādītajai speciālajai programmai;
138. Saņemt informāciju par izglītības iestādes izglītības un priekšmetu satura programmām
un par visiem ar izglītošanos saistītajiem jautājumiem.
139. Iepriekš saskaņojot ar vadītāju, nākt uz grupu, darboties kopā ar izglītojamo, piedalīties
svētkos,
140. Piedalīties Iestādes padomes darbā un grupas vecāku padomē.
141. Izteikt un aizstāvēt savas domas, uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes darbības pilnveidošanai pedagoģiskajiem darbiniekiem un Iestādes vadītājam.
142. Piedalīties Iestādes un tās teritorijas labiekārtošanā, sava bērna grupas telpas remontā un
uzturēšanas kārtībā.
143. Vecākiem ir tiesības atļaut vai neatļaut iestādes pedagogiem fotografēt izglītojamo pasākumu, jautro brīžu, nodarbību laikā. Šīs fotogrāfijas var izmantot, lai vecāki varētu iepazīties ar bērnu dzīvi un mācību darbu ikdienā, kā arī izmantotas pirmsskolas izglītības
pedagogu sagatavotajā metodiskā materiāla ilustrēšanai, ievietotas Iestādes mājaslapā, lai
atspoguļotu pirmsskolas iestādes darbu, bet netiks nodotas lietošanā trešajām personām
(pielikums Nr.3).
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144. Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību iestādes vadītājai.
Vecāku/aizbildņu pienākumi:
145. Ievērot šos Noteikumus.
146. Sniegt izglītības iestādei visu nepieciešamo informāciju par izglītojamā attīstību, grūtībām, veselības stāvokli, uzrādot speciālistu slēdzienus.
147. Rūpēties, lai izglītojamais regulāri apmeklētu Iestādi un nekavētu to bez attaisnojoša iemesla.
148. Piecgadīgo un sešgadīgo izglītojamo vecāki ir atbildīgi par to, lai izglītojamais Iestādi
apmeklētu regulāri.
149. Savu materiālo iespēju robežās nodrošināt sava bērna izglītošanai nepieciešamos Izglītības likuma 1. panta 12.4. punkta “k” apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus (izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā
mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi,
materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām
vajadzībām).
150. Jāaizpilda un jāieraksta pareiza informācija „Izglītojamā ziņu kartiņā”.
151. Jāinformē pedagogs, ja notikusi dzīves vietas vai telefona numura maiņa.
152. Ņemt vērā vadītāja, psihologa, pediatra, medmāsas, vadītājas vietnieču, pirmsskolas pedagoga rekomendācijas, kas pamatotas ar atbilstošu speciālistu ieteikumiem, un nepieciešamības gadījumā konsultēties pie Iestādes ieteiktajiem speciālistiem izglītojamā veselības un attīstības nodrošināšanai.
153. Jāapmeklē vecāku sapulces, kā arī jāsadarbojas ar pedagogiem izglītojamo audzināšanā,
izglītošanā, izglītojamam piemītošā attīstības traucējuma korekcijas darbā.
154. Jāatbalsta Iestādes pasākumu organizēšana.
155. Iestādes pasākumos vecākiem jābūt maiņas apavos un jāizslēdz (vai jāieslēdz klusuma
režīmā) mobilais tālrunis.
156. Saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un teritoriju, mācīt to izglītojamiem.
157. Sekot, lai Iestādes teritorijas vārti ir aizvērti, lai Iestādes ārdurvis būtu kārtīgi aizvērtas.
158. Vecākiem izglītojamais jāatved uz Iestādi ne vēlāk par plkst. 8.00.
159. No rīta vecākiem izglītojamais jāieved grupas telpā un jānodod pedagogam, īsi jāsniedz
informācija par izglītojamā pašsajūtu un garastāvokli, jo tam dienas gaitā var būt liela
nozīme.
160. Nekādā gadījumā nedrīkst izglītojamo uz Iestādi laist vienu, pretējā gadījumā Iestādes
darbinieki neatbild par viņa veselību un dzīvību.
161. Izglītojamo nedrīkst vest uz Iestādi nesakoptu, vai ar slimības pazīmēm.
162. Gadījumā, ja izglītojamais nevarēs apmeklēt iestādi (ārsta apmeklējuma vai mājas apstākļu dēļ), vecākiem par to jāinformē grupas pedagogs diennakti iepriekš, uzrakstot iesniegumu, norādot iemeslu un paredzamo bērna ierašanās datumu. Vecāku iesniegums
tālāk tiek nodots medmāsai.
163. Par izglītojamā saslimšanu vai arī pēkšņas neierašanās gadījumā, vecākiem jāziņo:
iestādes dežurantam pa tālruni 67965768, 22325300 līdz plkst. 8.00 (nosaucot bērna
vārdu, uzvārdu, grupas numuru un neierašanās cēloni) vai tieši grupas pedagogiem, zvanot pa grupas tel. numuru.
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164. Vecāku pienākums, pēc pedagoga, medmāsas paziņojuma, ja izglītojamais, dienas laikā
saslimis, 1 stundas laikā izņemt izglītojamo no Iestādes.
165. Ja izglītojamam konstatēta pedikuloze, vecākiem bērns jāārstē. Atgriezties Iestādē drīkst
tikai pēc Iestādes medmāsas apskates un konstatējuma, ka pedikulozes nav, vai ar ģimenes ārsta izziņu.
166. Ārsta izsniegta izziņa par izglītojamā veselības stāvokli pedagogam jāiesniedz:
166.1. ja izglītojamais ir aizsūtīts mājās ar slimības simptomiem;
166.2. citi iemesli-skatīt 207.punktā.
167. Grupas pedagogam ir tiesības nepieņemt izglītojamo Iestādē, ja izglītojamais Iestādi nav
apmeklējis ilgāk par trim dienām un vecāks nav ziņojis Iestādei par prombūtnes iemeslu,
un vecāks nevar uzrādīt ārsta izziņu par to, ka izglītojamais ir vesels un var apmeklēt
Iestādi.
168. Vakarā izglītojamais tiek atdots vecākiem vai to pilnvarotajām personām – kas norādītas
vecāku aizpildītā ziņu kartē. Pilnvarotā persona nedrīkst būt jaunāka par 13 gadiem.
169. Ārkārtas situācijā, ja pēc izglītojamā nevar ierasties vecāks vai viņa pilnvarotā persona,
par to jābrīdina pedagogs un jāinformē, kurai personai ir uzticēts izņemt izglītojamo. Skolotājam ir tiesības, šaubu gadījumā, pieprasīt uzrādīt personas identitāti apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
170. Kategoriski aizliegts atļaut izglītojamam vienam pašam atstāt Iestādi, pat pēc rakstiska vai mutiska vecāku lūguma.
171. Iesniegt Iestādes vadītājam notariāli apliecinātu pilnvaru par personu/-ām, kuras var izņemt viņa bērnu no iestādes gadījumā, ja vecāki ilgstoši plāno atrasties ārpus valsts.
172. Vecākiem vai viņu pilnvarotām personām aizliegts ierasties Iestādē apreibinošu vielu vai
dzērienu ietekmē. Izglītojamais viņiem netiks atdots.
173. Vecākiem vai viņu pilnvarotām personām jāierodas iestādē pēc izglītojamā līdz 19.00.
174. Ja izglītojamo neizņems līdz plkst. 19.00, tad tiks ziņots pašvaldības policijai, sociālajam
dienestam un bāriņtiesai.
175. Pēc izglītojamā izņemšanas no Iestādes, viņš nedrīkst atgriezties Iestādes teritorijā. Gadījumā, ja izglītojamais pēc izņemšanas atrodas Iestādē vai teritorijā, tad par viņu atbild
vecāks. Par izglītojamā nodarītajiem postījumiem Iestādes teritorijā atbild vecāki.
176. Pēc izglītojamā izņemšanas no Iestādes, viņš nedrīkst izmantot konstrukcijas Iestādes teritorijā. Atbildīgs par to ir vecāks.
177. Vecākiem vismaz divas reizes gadā jāapmeklē izglītojamā mācību un audzināšanas process.
178. Vecākiem jāievēro noteiktā uzturēšanās kārtība Iestādē.
179. Iestādes teritorijā kategoriski aizliegts iebraukt ar transportlīdzekļiem, novietot transportlīdzekļus pretī Iestādes vārtiem.
180. Iestādes teritorijā kategoriski aizliegts ievest suņus, piesiet viņus pie ieejas vārtiem un
sētas tuvāk par 10 metriem.
Suņus atļauts piesiet tikai speciāli norādītajā novietnē pie Iestādes teritorijas.
181. Kategoriski aizliegts smēķēt Iestādē, tās teritorijā un pie ieejām 10 m rādiusā.
182. Pirms cienasta nešanas uz Iestādi, vecākiem jāsaskaņo tā saturs un daudzums ar grupas
pedagogu. Iestādē izglītojamos kategoriski aizliegts cienāt ar tortēm un konditorejas izstrādājumiem. Augļi ļoti rūpīgi jānomazgā.
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183. Vecāki pret saviem bērniem nedrīkst pielietot ne fizisku, ne arī emocionālu vardarbību
(skat. „OSPII „Ābelīte” iekšējās kārtības noteikumu” 8. punktu).
184. Izglītojamā vieta iestādē saglabājas:
184.1. izglītojamā slimības, karantīnas laikā;
184.2. vecāku atvaļinājuma laikā, ja ir savlaicīgi, uzrakstīts iesniegums;
184.3. vasarā, kad Iestāde ir slēgta - iestādes darbinieki ir atvaļinājumā.
Kulturāli higiēniskās iemaņas.
185. Māciet un mudiniet izglītojamo pastāvīgi ievērot personīgo higiēnu, sekot roku, kāju, sejas tīrībai un novērst nekārtību apģērbā, matu sakārtojumā.
186. Māciet izglītojamo pareizi sēdēt pie galda ēšanas laikā, brīvi rīkoties ar nazi un dakšiņu
un pēc ēšanas pateikties.
187. Nodrošiniet izglītojamam dienas režīmu mājās saskaņotu ar iestādes dienas ritmu.
188. Nedariet to, ko izglītojamais var paveikt pats.
189. Vecākiem/aizbildņiem jānodrošina izglītojamam tīrs, kārtīgs apģērbs, kas ir:
189.1. atbilstošs gadalaikam un laika apstākļiem;
189.2. vienkāršs, ērts, piemērots dažādām nodarbībām (rotaļām, rāpošanai, kāpelēšanai,
krāsošanai, līmēšanai);
189.3. jābūt viegli aizpogājamam, uzvelkamam un novelkamam.
190. Izglītojamam līdzi jādod arī rezerves apģērbs un higiēnas līdzekļi (ķemme, papīra salvetes, zobu birste un zobu pasta).
191. Vasarā izglītojamam nepieciešama viegla galvas sega.
192. Grupas telpās izglītojamam ir jānēsā piemēroti ērti apavi (sandales, kurpes ar nelielu papēdīti), lai izglītojamais tos bez grūtībām var novilkt, uzvilkt un aiztaisīt.
193. Nedrīkst nēsāt sandales bez siksniņām un čības.
194. Izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, pēc fizioterapeita vai ārsta ortopēda ieteikuma jānēsā ortozes vai īpaši apavi.
195. Visiem izglītojamiem obligāti nepieciešams fizkultūras tērps, kurš piektdienās jāņem uz
mājām izmazgāt, bet pirmdienās - tīrs jāatnes uz iestādi.
196. Peldbaseina apmeklējums ir obligāts visiem izglītojamiem no 3 gadu vecuma, tāpēc jānodrošina, lai nodarbībām peldbaseinā izglītojamam būtu peldtērps, peldcepure, peldbaseina apavi, dvielis, švamme, peldmētelis ar kapuci, īsās zeķītes, kokvilnas sporta bikses
un ūdensnecaurlaidīgs maisiņš slapjam mantām).
197. Peldbaseinu drīkst neapmeklēt tikai, ja ir ārsta atbrīvojums.
198. Pēc peldbaseina apmeklējuma izglītojamā peldtērpu, peldcepuri, dvieli, švammi mājās
jāizmazgā. jāizžāvē un savlaicīgi jāatnes uz Iestādi.
XV. Kārtība, kā Iestāde un vecāki rīkojas izglītojamā infekcijas slimību gadījumos
199. Iestādē tiek uzņemti veseli izglītojamie un infekciju saslimšanas netiek ārstētas.
200. Iestādē netiek uzņemti izglītojamie ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm:
200.1. ja izglītojamam ir akūtas iesnas, klepus, paaugstināta temperatūra (virs 37,0-37,5°C),
apsarkušas acis, strutaini izsitumi, vaļējas brūces, slikta dūša, vemšana, caureja, ādas,
gļotādas vai acu ābolu dzelte, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru) un izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana), tad jāgriežas pie ģimenes ārsta un izglītojamais ir jāārstē;
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200.2. ja vecāki uzskata, ka doto pazīmju iemesls nav infekciju slimība, tad par katru gadījumu iesniedz ģimenes ārsta rakstisku atļauju apmeklēt Iestādi;
200.3. ja izglītojamam naktī bijusi vemšana, caureja, apgrūtināta elpošana vai paaugstināta
temperatūra, nākamajā dienā novērošana jāveic mājās, nevis Iestādē, lai novērstu iespējamo infekcijas risku pārējiem izglītojamiem.
201. Ja mājās tiek konstatēta pedikuloze, izglītojamais ir jāārstē.
202. Ja pedikuloze izglītojamam tiek konstatēta Iestādē, vecākiem bērns jāārstē. Atgriezties
Iestādē drīkst tikai pēc iestādes medmāsas atļaujas vai ar ārsta rakstisku atļauju.
203. Ja Iestādē konstatēts pedikulozes gadījums, medmāsa informē attiecīgā izglītojamā vecākus un grupas pedagogu. Pedagogs informē grupas vecākus par slimības gadījumu, neminot saslimušā vārdu.
204. Ja izglītojamais dienas laikā saslimis, konstatētas infekciju slimības pazīmes vai pedikuloze, vecāku pienākums pēc pedagoga vai medmāsas paziņojuma 1 stundas laikā izņemt
izglītojamo no iestādes.
205. Ja izglītojamais slimojis vai ticis aizsūtīts mājās ar slimības pazīmēm, Iestādē atgriežoties, jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa informēšanai par bērna veselības stāvokli un, ja nepieciešams, rekomendācijas turpmākai izglītojamā aprūpei pakalpojuma laikā. (Vecāki
šo ārsta izziņu iesniedz grupas pedagogam).
206. Ja Iestādes speciālisti iesaka - ir jākonsultējas ar ieteiktajiem ārstiem, speciālistiem.
207. Ģimenes ārsts sniedz rakstisku atbrīvojumu no peldbaseina un sporta nodarbībām.
208. Medmāsa, veselības stāvokļa dēļ, var sniegt atbrīvojumu no peldbaseina uz vienu dienu.
209. Vecākiem ir jāinformē pedagogi par medikamentu lietošanu, kurus izrakstījuši ārsti speciālisti (neirologs, psihiatrs, ortopēds – rehabilitologs u.c.)
210. Pedagogs ir tiesīgs dot medikamentus izglītojamam gadījumā, ja ārsti speciālisti noteikuši, ka tie jālieto dienas laikā. Tad uz Iestādi ir jāatnes ārsta recepte – norādījums par to,
kā jālieto medikamenti, medikaments oriģinālajā iesaiņojumā un jāiedod pedagogam rokās.
XVI. Kārtība, kādā notiek izglītojamo uzskaite un kavējumu novēršana
211. Izglītojamie iestādē ierodas līdz plkst.8.00.
212. Grupas pedagogs katru dienu līdz plkst.8.00 veic izglītojamo uzskaiti, atzīmējot tos, kuri
ieradušies “Grupas žurnālā” un tabelē.
213. Medmāsa ir atbildīga par neieradušos izglītojamo saraksta apkopošanu.
214. Pedagoga pienākums ir sekot līdzi izglītojamo apmeklējumam:
214.1. ja izglītojamais Iestādē neierodas un nav zināms neierašanās iemesls, pedagogs tajā
pašā dienā pusdienas laikā sazinās ar vecākiem;
214.2. ja izglītojamais Iestādi neapmeklē vairāk, kā trīs dienas un nav zināms neierašanās
iemesls vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, pedagogs informē vadītājas
vietnieci;
214.3. ja izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi un vairāk nekā trīs mācību dienas
nav apguvis pirmsskolas izglītības programmu un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, iestāde ziņo
Olaines novada domei un šo informāciju ievada “VIIS” sistēmā.
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214.4. vadītājas vietnieces un medmāsa, kopā ar vadītāju izlemj, kādus pasākumus veikt,
lai atrisinātu situāciju. Ja nespēj atrisināt esošo situāciju, vadītāja elektroniski
informē pašvaldības speciālistus.
XVI. Maksājumu veikšana par izglītojamā ēdināšanu pašvaldības grupās
215. Maksājumi par izglītojamā ēdināšanu veicami avansā ar pārskaitījumu bankā līdz katra
mēneša 15.datumam, pēc iepazīšanās ar izglītojamā ēdināšanas maksājuma kvīti, kurā
norādīts, katra izglītojamā ēdināšanas maksas apmērs.
216. Vecāki atbild par maksājuma uzdevuma pareizu noformēšanu.
217. Ja izglītojamo atskaita no Iestādes, vecāks raksta iesniegumu un neizlietoto ēdināšanas
maksu pārskaita uz vecāku iesniegumā norādīto bankas kontu.
XVII. Darbinieka maksājuma veikšana par ēdināšanu
218. Maksājumi veicami avansā ar pārskaitījumu bankā līdz katra mēneša 15.datumam, saskaņā ar iesniegto grafiku ēdināšanas uzskaites tabelēs.
219. Darbinieki paši atbild par maksājuma uzdevuma pareizu noformēšanu un precīzu apmaksu.
220. Ja Darbinieks pārtrauc darba attiecības ar Iestādi, neizlietoto ēdināšanas maksu pārskaita
uz Darbinieka iesniegumā norādīto bankas kontu.
XVIII. Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība
221. Šī kārtība nosaka fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību Iestādē un ir saistoša Iestādes darbiniekiem, nepilngadīgo izglītojamo likumiskajiem
pārstāvjiem – vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk – vecāki) un trešajām personām, kas
vēlas veikt minētās darbības Iestādē.
222. Iestādes darbiniekiem atļauts veikt izglītojamo fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus saskaņojot ar izglītojamā vecākiem un ar Iestādes vadītāju (pielikums Nr.3):
222.1. ja tas nepieciešams izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā, pedagoģiskā procesa –
nodarbības, pasākuma – analīzei, piedaloties mācību projektos ar sadarbības partneriem. vai studiju, zinātniskiem pētījumiem;
222.2. saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5. pantu:
222.2.1. ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem – fotoizstādes, Iestādes mājas lapas,
iekšējās avīzes, dokumentu (gadagrāmatas, grupas portfolio u.c.) noformēšanai;
222.2.2. žurnālistiskiem mērķiem – rakstu vietējā, reģionālajā, profesionālajā vai citā
preses izdevumā ilustrēšanai vai sižetu sagatavošanai masu medijos.
223. Izglītojamo vecākiem atļauts veikt izglītojamo fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus grupu vai Iestādes pasākumos, saskaņojot to ar grupas skolotāju vai Iestādes vadītāju:
223.1. personiskām vajadzībām;
223.2. grupas vajadzībām, ja vecāki par to vienojušies vecāku sapulcē.
224. Citām personām atļauts veikt izglītojamo fotografēšanu, filmēšanu vai audioierakstus
preses un masu mediju vai studiju un zinātniskām vajadzībām, tikai ar Vadītāja atļauju
un rakstisku izglītojamo vecāku piekrišanu. Izglītojamā vecāki tiek informēti par filmēšanas nolūku un tās veicēju.
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225. Izglītojamā personas fotogrāfijas publicēšanai vai izvietošanai Iestādes telpās ar vārdu un
uzvārdu pieļaujama ar izglītojamā vecāku piekrišanu.
226. Aizliegts fotografēt izglītojamo neestētiskās pozās, pazemojošās situācijās, neapģērbtus.
227. Iestādes darbiniekiem un vecākiem nav atļauts ievietot izglītojamā, cita izglītojamā fotogrāfijas, iestādes stendu, telpu u.c. sociālajos tīklos.
228. Iestādes mājas lapas administrēšanu veic ar vadītāja rīkojumu nozīmēts(-i) Iestādes darbinieks (-i), kurš (-i) atbild par fotogrāfiju un ierakstu ievietošanas atbilstību šiem noteikumiem.
XIX. Izglītojamo atskaitīšana no pirmsskolas izglītības iestādes
229. Izglītojamo atskaita Iestādes vadītāja ar rīkojumu šādos gadījumos:
229.1. pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma saņemšanas, kurš nosaka, ka izglītojamam nav nepieciešama speciālā pirmsskolas izglītība;
229.2. pēc vecāku rakstiska iesnieguma un (bērniem pēc 5 gadiem) vecāku iesniegtās izziņas no izglītības iestādes, kurā izglītojamais tiks, uzņemts;
229.3. ja izglītojamais ir saņēmis izziņu, ka apguvis obligāto pirmsskolas izglītību un iesniedzis medicīnas karti citā izglītības iestādē vai ātrāk, pamatojoties uz vecāku iesniegumu;
229.4. izglītojamā veselības stāvoklis pēc pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena
nepieļauj viņa atrašanos Iestādē;
229.5. ja vecāki nav seguši parādu par ēdināšanas pakalpojumiem atbilstoši līguma 4.8. –
4.10. punktiem (skat. „Līgums”) izglītojamiem vecumā no 1.5 – 7 gadiem grupās,
kurās organizēti maksas ēdināšanas pakalpojumi;
229.6. bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē Iestādi vienu mēnesi pēc kārtas, Iestādes
vadītāja sagatavo vecākiem rakstisku informāciju un nosūta to ierakstītā vēstulē.
Vecākiem 10 darba dienu laikā no informācijas vēstules izsūtīšanas dienas rakstiski
jāpaziņo neapmeklēšanas iemesls. Ja iemesls nav pamatots vai arī vecāki 10 darba
dienu laikā no informācijas vēstules izsūtīšanas dienas nav paziņojuši iemeslu, vieta
tiek anulēta;
229.7. ja vecāki sistemātiski nepilda „OSPII „Ābelīte” iekšējās kārtības noteikumus.”
230. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāms izglītojamā veselības stāvoklis, ko apliecina ģimenes
ārsta izsniegta izziņa, vecāku atvaļinājumi, par kuru vecāki informē iestādes
administrāciju, vai citi neparedzēti gadījumi, kurus izvērtē Olaines novada Dome.
231. Izglītojamais, izstājoties no Iestādes, saņem personīgās mantas, bet vecāki noskaidro un
nokārto pārrēķinu par ēdināšanas pakalpojumu maksu (vadoties no izglītojamā faktiski
apmeklēto dienu skaita) un saņem medicīnas dokumentus, par to parakstoties.
XX. Atbildība par noteikumu neievērošanu
232. Izglītojamo vecāku, Iestādes darbinieku, izglītojamo atbildība par Noteikumu ievērošanu
stājas spēkā no šo Noteikumu parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz izglītojamā atskaitīšanai, darbinieka darba attiecību pārtraukšanai vai jaunu noteikumu izstrādei.
233. Noteikumu ievērošana izglītojamiem, Iestādes darbiniekiem un vecākiem ir obligāta.
234. Par Noteikumu neievērošanu vai to pārkāpšanu jebkurš Iestādes darbinieks vai citi vecāki iesniedz rakstisku ziņojumu Iestādes vadītājam.
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