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OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „MAGONĪTE”
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta 2. punktu,
Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. daļas 2. punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likumu 68. panta 2. daļu,
Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5. un 6. punktu,
Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte” Nolikumu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Olaines pirmsskolas izglītības iestādes „Magonīte” (turpmāk – Iestāde) Iekšējās kārtības
noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
1.1.1. izglītojamo uzvedības noteikumus Iestādē, tās teritorijā un Iestādes organizētajos
pasākumos;
1.1.2. evakuācija plāna un informācijas par operatīvo dienesta izsaukšanas izvietojumu
Iestādē;
1.1.3. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes
pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un
realizēšanas aizliegumu Iestādē un tās teritorijā;
1.1.4. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai
citu personu drošībai;
1.1.5. Iestādes vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla
vardarbība pret izglītojamo;
1.1.6. atbildību par Noteikumu neievērošanu;

1.1.7. kārtību, kādā izglītojamie, vecāki vai citi izglītojamā likumiskie pārstāvji un
darbinieki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem;
1.1.8. noslēguma jautājumus.
1.2. Noteikumi ir saistoši Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem. Izglītojamo vecākiem vai
citiem izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki), noteikumi ir saistoši tiktāl,
cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu izglītojamajiem noteiktos uzvedības noteikumus.
2. Izglītojamo uzvedības noteikumi Iestādē, tās teritorijā un Iestādes organizētajos
pasākumos
2.1. Izglītojamajam ir šādi vispārīgi pienākumi:
2.1.1. pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam;
2.1.2. katru dienu ierasties Iestādē un piedalīties mācību procesā;
2.1.3. mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai, sagatavojoties
pamatizglītības uzsākšanai;
2.1.4. atbilstoši savam vecumam kopt sevi, sargāt un rūpēties par savu veselību un
drošību;
2.1.5. ievērot Noteikumus, Iestādes drošības noteikumus izglītojamajiem un citus
noteikumus, kas ir spēkā Iestādē;
2.1.6. ar cieņu izturēties pret vecākiem, Iestādes darbiniekiem un citiem pieaugušajiem;
2.1.7. ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti un tās simboliem;
2.1.8. saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, inventāru un dabu;
2.1.9. neaizskart citu izglītojamo un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses, aizliegts
fiziski un psihiski ietekmēt citus izglītojamos un pieaugušos;
2.1.10. ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus;
2.1.11. rūpīgi izturēties pret saviem individuālajiem mācību materiāliem, uzturēt kārtību
vietā, kur tie atrodas;
2.1.12. saudzīgi izturēties pret citu personu īpašumu;
2.1.13. neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību.
2.1.14. ievērot drošības noteikumus izglītojamajiem (Pielikums Nr. 1 - 13).
2.2. Izglītojamā uzvedības noteikumi atrodoties Iestādē:
2.2.1. ievērot pedagoga norādījumus;
2.2.2. ievērot rotaļu un spēļu noteikumus;
2.2.3. netraucēt grupas biedrus;
2.2.4. pēc rotaļāšanās rotaļlietas un piederumi jāsakārto un jānoliek tām paredzētās vietās;
2.2.5. darbības ar asiem priekšmetiem (grieznēm, adatām u.c.) veikt ar pedagoga atļauju
un viņa klātbūtnē;
2.2.6. pa kāpnēm iet lēnām un pa vienam pakāpienam, turoties pie kāpņu margām,
nelēkāt, negrūstīties un neskriet;
2.2.7. virsdrēbes (jakas, cepures u.c.), āra apavus, sporta tērpu, kārtīgi novietot garderobes
skapītī. Grupā staigāt maiņas apavos;
2.2.8. bez pieaugušo atļaujas nepamest grupas telpas, ja vien nav iestājusies ārkārtas
situācija;
2.2.9. pārvietojoties un atrodoties telpās, neskriet, negrūstīties un nemētāties ar rotaļlietām
un citiem priekšmetiem;
2.2.10. informēt pieaugušos par priekšmetu bojājumiem;
2.2.11. mūzikas vai sporta nodarbību laikā mācību telpu drīkst atstāt tikai saskaņojot to ar
pedagogu;
2.2.12. pirms ēdienreizēm, tualetes apmeklējuma nomazgāt rokas;
2.2.13. pie galda sēsties uzmanīgi, negrūstīties, nerotaļāties, nespēlēties ar ēdienu un
nešūpoties uz krēsla;
2.2.14. ēdienreizēs galda piederumus lietot tā, lai nenodarītu pāri sev un citiem;
2.2.15. nestāvēt, nesēdēt uz galdiem, logu palodzēm un plauktiem;
2.2.16. apsēžoties un pieceļoties no galda, pacelt krēslu nevis stumt;
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2.2.17. nestāvēt gultā stāvus;
2.2.18. nekarāties pāri gultas malām;
2.2.19. nelēkāt pa gultu;
2.2.20. atrasties tikai savā guļvietā;
2.2.21. netraucēt citiem izglītojamajiem atpūsties;
2.2.22. sveicināties ar pedagogiem, iestādes darbiniekiem;
2.2.23. nebāzt mutē, degunā, ausīs sīkus priekšmetus, spēles kauliņus;
2.2.24. uzmanīgi vērt durvis, nesavainojot savus vai citu izglītojamo pirkstus;
2.2.25. nedrīkst kauties, sist, kost, apsaukāties, spļaudīties, raustīt aiz drēbēm un matiem
grupas biedrus;
2.2.26. ievērot priekšmetu drošības lietošanas noteikumus un instrukcijas;
2.2.27. Iestādē nav atļauts ienest sērkociņus, šķiltavas, stiklus un citus bīstamus
priekšmetus, ar kuriem izglītojamais var savainoties pats vai savainot citus.
2.3. Izglītojamā uzvedības noteikumi atrodoties ārpus telpām:
2.3.1. uz rotaļlaukumu iet pārī ar draugu, neskriet, negrūstīties, sekot personai, kuras
uzraudzībā atrodas izglītojamie;
2.3.2. atrasties pastaigai paredzētajā vietā, nav atļauts to patvaļīgi pamest;
2.3.3. neatstāt Iestādes teritoriju vienam bez vecākiem;
2.3.4. par katru negadījumu (kritienu, nesaskaņām utt.) pateikt personai, kuras uzraudzībā
atrodas izglītojamie;
2.3.5. aizliegts mētāties ar smiltīm, akmeņiem, mest tos virsū citiem izglītojamajiem;
2.3.6. aizliegts rāpties pa žogu un vārtiem, šūpoties tajos;
2.3.7. nav atļauts uzsākt sarunas ar nepazīstamiem cilvēkiem, kuri atrodas aiz žoga vai
teritorijā, pieņemt no viņiem dāvanas vai saldumus. Nekādā gadījumā nesekot līdzi
svešiniekiem;
2.3.8. nekavējoties ziņot personai, kuras uzraudzībā atrodas izglītojamie par nepazīstamu
personu atrašanos teritorijā;
2.3.9. vingrošanas ierīces izmantot tikai pieaugušo klātbūtnē;
2.3.10. divriteņus, skuterus, skrejriteņus drīkst lietot izmantojot aizsargķiveres, aizsargus
ceļiem un elkoņiem, braucot tikai pedagogu norādītajā āra teritorijā;
2.3.11. ziņot personai, kuras uzraudzībā izglītojamie atrodas, ja pastaigas laikā pāri žogam
pārkrīt rotaļlieta, jāpasaka par to pieaugušajiem, aizliegts doties tai pakaļ patstāvīgi;
2.3.12. neaizskart dzīvniekus, nepazīstamus priekšmetus, augus;
2.3.13. vasaras laikā saulē galvā jābūt cepurei vai lakatiņam;
2.3.14. rotaļu un spēļu laikā ievērot drošības noteikumus;
2.3.15. pa slidkalniņu aizliegts šļūkt lejā ar galvu pa priekšu, kāpt pa to augšā ar kājām, ar
asiem priekšmetiem skrāpēt slidkalniņu, bērt smiltis uz tā;
2.3.16. atrodoties rotaļu kompleksā nedrīkst grūstīties, kārties pāri norobežojošajiem
elementiem (margām), bāzt salaiduma vietās pirkstus, lēkt lejā no augstuma;
3.

Evakuācija plāna un informācijas par operatīvo dienesta
izsaukšanas izvietojums Iestādē

3.1. Evakuācijas plāni Iestādē izvietoti atbilstoši ugunsdrošību normu prasībām katrā Iestādes
stāvā gaitenī visiem brīvi pieejamās un pārredzamās vietās.
3.2. Operatīvie dienestu telefonu numuri ir pieejami pie centrālās ieejas informācijas stendā un
katras grupas vecāku informācijas stendā.
3.3. Grupas skolotāji ir atbildīgi par savas grupas izglītojamo iepazīstināšanu ar evakuācijas
plānu katru gadu septembrī. Iepazīstināšu dokumentē pirmsskolas izglītības skolotāja
dienasgrāmatā.
3.4. Katrs Iestādes darbinieks tiek iepazīstināts ar ugunsdrošības noteikumiem, evakuācijas
kārtību un atbildīgs par izglītojamo evakuāciju un drošību ārkārtas situācijās.
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3.5. Atskanot trauksmes signālam, izglītojamo pienākums ir darbinieku vadībā saskaņā ar
evakuācijas un rīcības plāniem pa tuvāko evakuācijas izeju atstāt Iestādes telpas.
4. Alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes
pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un
realizēšanas aizliegums Iestādē un tās teritorijā
4.1. Iestādes un tās teritorijā neienest, neglabāt, nelietot alkoholiskos dzērienus, cigaretes,
narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, gāzes
baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.
5. Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai
citu personu drošībai
5.1. Izglītojamo drošība ir Iestādes prioritāte un jebkura izglītojamā, Iestādes darbinieka vai
apmeklētāja pienākums ir atturēties no jebkādas rīcības, kas apdraud vai varētu apdraudēt
izglītojamo vai citu personu drošību.
5.2. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai,
nekavējoties par to ziņot pedagogam vai citam Iestādes darbiniekam, kurš atrodas blakus, vai
skaļi saucot pēc palīdzības pievērst sev apkārtējo uzmanību.
5.3. Kad apdraudējums novērsts, persona, kam izglītojamais ziņojis par apdraudējumu, par
katru šādu izglītojamā ziņojumu nekavējoties, tiklīdz tas iespējams, paziņo Iestādes vadītājam.
5.4. Iestādes vadītājs izvērtē saņemto informāciju un nekavējoties ziņo par notikušo iesaistīto
izglītojamo vecākiem, Olaines sociālo dienestu, Olaines bāriņtiesu un citas institūcijas, kā arī
vajadzības gadījumā piesaista citus speciālistus, kas nodrošinātu dotās situācijas izpēti.
6. Iestādes vadītāja un pedagogu rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla
vardarbība pret izglītojamo
6.1. Konstatējot jebkāda veida vardarbību pret izglītojamo, Iestādes vadītājs, pedagogs vai
darbinieks prioritāri organizē neatliekamos pasākumus, lai novērstu draudus izglītojamā
dzīvībai un veselībai.
6.2. Par notikušo pedagogs vai darbinieks ziņo Iestādes vadītājam.
6.3. Iestādes vadītājs izvērtē saņemto informāciju un nekavējoties ziņo par notikušo iesaistīto
izglītojamo vecākiem, Olaines sociālo dienestu, Olaines bāriņtiesu un citas institūcijas, kā arī
vajadzības gadījumā piesaista citus speciālistus, kas nodrošinātu dotās situācijas izpēti.
6.4. Iestādē risinot vardarbības gadījumus, tiek ievērota konfidencialitāte.
6.5. Ja izglītojamais Iestādē apdraud savu vai cita izglītojamā drošību, veselību vai dzīvību un
saskatāma fiziska vai emocionāla vardarbība, tiek veiktas šādas darbības:
6.5.1. grupas skolotājs vai pedagogs atbilstoši situācijai novērš draudus un dara visu
iespējamo, lai draudiem nepakļautu citus izglītojamos;
6.5.2. ja izglītojamais ir guvis miesas bojājumus, grupas skolotājs vai pedagogs
nekavējoties informē medicīnas māsu, kura sniedz nepieciešamo medicīnisko
palīdzību, gadījumu fiksē traumu uzskaites žurnālā, ja nepieciešams izsauc
neatliekamo medicīnisko palīdzību;
6.5.3. informē Iestādes vadītāju un situācijā iesaistīto izglītojamo vecākus;
6.5.4. grupas skolotājs vai pedagogs noskaidro un izvērtē konfliktsituācijas cēloņus un
apstākļus, sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, izglītības psihologu un medicīnas
māsu.
6.6. Iestādes vadītāja rīcība, ņemot vērā katra konkrētā gadījuma raksturu:
6.6.1. Iestādes vadītājs nodrošina izglītojamajam atrašanos citā telpā cita pedagoga,
medicīnas māsas klātbūtnē līdz brīdim, kamēr izglītojamais nomierinās vai ierodas
izglītojamā vecāki;
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6.6.2. Iestādes vadītājs informē izglītojamā vecākus par izglītojamā uzvedību un vienojas
par turpmāko sadarbību ar Iestādi;
6.6.3. Iestādes vadītājs nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko
sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši
izglītojamā vajadzībām un situācijai;
6.6.4. Iestādes vadītajam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu
uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un saskarsmē;
6.6.5. ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar Iestādi,
Iestādes vadītājs informē Olaines novada izglītības un kultūras nodaļu un Olaines
sociālo dienestu, ja nepieciešams arī citas institūcijas.
6.7. Ja noticis konflikts starp izglītojamo un grupas skolotāju vai citu darbinieku, kura laikā
saskatāma fiziska vai emocionāla vardarbība, tiek veiktas šādas darbības:
6.7.1. grupas skolotājs vai darbinieks vēršas pie Iestādes vadītāja ar rakstisku ziņojumu ar
situācijas aprakstu;
6.7.2. Iestādes vadītājs sazinās ar izglītojamā vecākiem un veic pārrunas, pēc
nepieciešamības arī klātienē Iestādes telpās;
6.7.3. Iestādes vadītājs organizē sarunu, kurā piedalās konfliktā iesaistītās puses, tostarp
pēc nepieciešamības pieaicina izglītības psihologu, medicīnas māsu vai citu atbalsta
personālu situācijas risināšanai, kuras laikā cenšas konfliktu atrisināt.
6.8. Ja noticis konflikts starp izglītojamo un grupas skolotāju vai citu darbinieku,
un izglītojamā vecāki grupas skolotāja vai cita darbinieka rīcību novērtējuši kā
nepedagoģisku, tiek veiktas šādas darbības:
6.8.1. Iestādes vadītāja klātbūtnē vecāki veic pārrunas ar grupas skolotāju vai darbinieku,
kurš ir iesaistīts konflikta situācijā;
6.8.2. ja vecāki ar darbinieku konflikta situāciju nevar atrisināt, tad:
6.8.2.1. izglītojamā vecāki raksta iesniegumu par notikušo Iestādes vadītājam
detalizētai izvērtēšanai;
6.8.2.2. Iestādes vadītājs pieprasa rakstisku paskaidrojumu grupas skolotājam vai
darbiniekam;
6.8.2.3. tiek veiktas pārrunas atsevišķi ar izglītojamā vecākiem un darbinieku;
6.8.2.4. pēc notikuma izvērtēšanas Iestādes vadītājam ir tiesības pielietot
disciplinārsodus (piezīme, rājiens), atstādināt darbinieku no darba vai izteikt
darba uzteikumu;
6.8.2.5. ja netiek konstatēta darbinieka vainojama rīcība, Iestāde nosūta motivētu
skaidrojumu par darbinieka darbības izvērtējumu un atbilstību attiecīgiem
normatīvajiem aktiem un ētikas principiem.
6.9. Ja Iestādes darbinieks ir saņēmis informāciju no izglītojamā vai jebkuras citas personas
par iespējamo vardarbību izglītojamā ģimenē, tiek veiktas šādas darbības:
6.9.1. darbinieks informē Iestādes vadītāju;
6.9.2. Iestādes vadītājs informē Olaines sociālo dienestu, Olaines bāriņtiesu un citas
institūcijas.
7. Atbildība par Noteikumu neievērošanu
7.1. Noteikumu ievērošana ir obligāta.
7.2. Noteikumu neievērošanas gadījumā:
7.2.1. grupas skolotājs vai cits pedagogs var izteikt mutisku aizrādījumu;
7.2.2. grupas skolotājs informē izglītojamā vecākus;
7.2.3. grupas skolotājs var iesniegt Iestādes vadītājam rakstisku ziņojumu;
7.2.4. grupas skolotājs vai Iestādes vadītājs var veikt individuālas pārrunas ar vecākiem;
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7.2.5. Noteikumu pārkāpumu gadījumi var tikt izskatīti grupas vecāku sapulcēs vai
Iestādes padomes sēdēs, neminot konkrētu uzvārdu.
7.2.6. atkārtotu Noteikumu pārkāpšanas gadījumā, Iestādes vadītājs, izvērtējot situāciju,
ziņo pašvaldības institūcijām;
7.2.7. gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli
sodāmiem pārkāpumiem pret izglītojamajiem, Iestāde sazinās ar vecākiem un
nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.
7.3. Ja Noteikumus neievēro Iestādes pedagogs vai darbinieks, Iestādes vadītājs, izvērtējot
situāciju, var izteikt piezīmi, rājienu vai uzteikumu, minot apstākļus, kas norāda uz Noteikumu
neievērošanu.
8. Kārtība, kādā izglītojamie, vecāki vai citi izglītojamā likumiskie pārstāvji un
darbinieki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem
8.1. Uzņemot izglītojamo Iestādē, grupas skolotājs iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, ko
vecāki apliecina ar savu parakstu.
8.2. Grupu skolotājas katru gadu septembrī atkārtoti iepazīstina vecākus ar Noteikumiem, ko
vecāki apliecina ar savu parakstu.
8.3. Noteikumu grozījumu gadījumā vecāki tiek iepazīstināti ar veiktajiem grozījumiem, ko
vecāki apliecina ar savu parakstu.
8.4. Izglītojamos ar Noteikumiem iepazīstina grupas skolotājs katru gadu septembrī.
8.5. Iestādes vadītājs iepazīstina darbiniekus ar Noteikumiem, ko viņi apliecina ar savu
parakstu.
8.6. Noteikumi ir pieejami katrā grupā un pie centrālās ieejas informācijas stendā.
9. Noslēguma jautājumi
9.1. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt Iestādes dibinātājs, Iestādes
vadītājs, Iestādes padome, Iestādes pedagoģiskā padome, izglītojamo vecāki, Iestādes
darbinieki. Noteikumus un to grozījumus apstiprina Iestādes vadītājs.
9.2. Ar šo Noteikumu stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušus Olaines pirmsskolas
izglītības iestādes “Magonīte” Iekšējās kārtības noteikumus (no 27.01.2014.)

vadītāja

J. Kalviša

Olaines PII „Magonīte” iekšējas kārtības noteikumi izskatīti un pieņemti pedagoģiskās
padomes sēdē 2019. gada 17. janvārī, protokols Nr. 3.
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

„MAGONĪTE”
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4301901780
Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, tālrunis 67811300
e-pasts magonite@olaine.lv
Pielikums Nr.1
01.02.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr. PIIM/1.-19/19/3-INA
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte”
Iekšējās kārtības noteikumi”

Drošības noteikumi izglītojamajiem Nr.1
Izglītojamo rīcība nodarbību telpās, kurās ir iekārtas un vielas,
apdraudošas izglītojamo drošību un veselību
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 24. novembra Noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” trešās daļas 7. punkta 7.1.
apakšpunktu

1. Drošības noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem.
2. Ar drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotāja vienu reizi mācību
gadā.
3. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas izglītības skolotāja ieraksta
drošības noteikumu nosaukumu, numuru, datumu.
4. Drošības noteikumu tabulā pirmsskolas izglītības skolotāja fiksē izglītojamā vārdu,
uzvārdu, datumu, drošības noteikumu numuru, to apliecina ar parakstu.
5. Izglītojamā pienākums ir ievērot drošības noteikumus:
5.1. Nekādā gadījumā nemēģini ēst nekādas zāles – tabletes, nogaršot mikstūras.
5.2. Zāles drīkst lietot tikai pēc ārsta norādījumiem un tikai pieaugušo klātbūtnē.
5.3. Ziņo pirmsskolas izglītības skolotājai, ja pamani kāda izglītojamā rīcībā esošas
tabletes.
5.4. Trauku mazgājamie līdzekļi paredzēti trauku mazgāšanai.
5.5. Neaiztikt trauku mazgāšanas mašīnu, drēbju žāvēšanas skapi.
5.6. Neaiztikt trauku mazgāšanas līdzekļus, dezinfekcijas līdzekļus, medikamentus.
5.7. Atpazīsti bīstamās vielas pēc iesaiņojuma brīdinājuma simboliem. Tikai pieaugušie
drīkst rīkoties ar tām.

vadītāja

J. Kalviša
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

„MAGONĪTE”
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4301901780
Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, tālrunis 67811300
e-pasts magonite@olaine.lv
Pielikums Nr.2
01.02.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr. PIIM/1.-19/19/3-INA
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte”
Iekšējās kārtības noteikumi”

Drošības noteikumi izglītojamajiem Nr. 2
Izglītojamo rīcība ugunsdrošības ievērošanā
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 24. novembra Noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” trešās daļas 7. punkta 7.2.
apakšpunktu

1. Drošības noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem.
2. Ar drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotāja katru mācību gadu
septembrī un atkārtoti mācību gada laikā pēc nepieciešamības.
3. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas izglītības skolotāja ieraksta
drošības noteikumu nosaukumu, numuru, datumu.
4. Drošības noteikumu tabulā pirmsskolas izglītības skolotāja fiksē izglītojamā vārdu,
uzvārdu, datumu, drošības noteikumu numuru, to apliecina ar parakstu.
5. Izglītojamā rīcība:
5.1. Ja pamani dūmus vai uguni, nekavējoties sauc pieaugušo.
5.2. Ja atskan trauksmes sirēna, nekavējoties steidzies pie pedagoga. Izpildi pieaugušā
norādījumus.
5.3. Rīkojies ātri! Nekavējoties atstāj telpas, turies kopā ar pieaugušo un grupas biedriem.
5.4. Klausi pieaugušā norādījumus – kuru evakuācijas ceļu izmantos, lai izkļūtu no telpas.
5.5. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, izkļūt no tās ir jācenšas rāpus vai līšus, jo dūmi ceļas
augšup un pie grīdas zem dūmiem ir vieglāk elpot un labāk var redzēt. Dūmos cilvēki
var nosmakt.
5.6. Nekad neslēpies zem gultas, galda, skapī vai citur, jo piedūmotā telpā tevi nevarēs
pamanīt un izglābt.
5.7. Ja nevari izkļūt no telpas, mēģini radīt troksni vai kliegt, lai pārējie zina, kur tu
atrodies.
6. Iemācies nosaukt savu vārdu, uzvārdu, adresi.
7. Iemācies glābšanas dienesta numuru 112.
8. Sērkociņi un šķiltavas nav rotaļlietas. Ar tiem spēlēties ir bīstami. Var izcelties
ugunsgrēks.
8

9. Svecītes un brīnumsvecītes dedzināt drīkst tikai kopā ar pieaugušajiem.
10. Pie ugunskura ārā drīkst uzturēties kopā ar pieaugušo.

vadītāja

J. Kalviša
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

„MAGONĪTE”
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4301901780
Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, tālrunis 67811300
e-pasts magonite@olaine.lv
Pielikums Nr.3
01.02.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr. PIIM/1.-19/19/3-INA
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte”
Iekšējās kārtības noteikumi”

Drošības noteikumi izglītojamajiem Nr. 3
Izglītojamo rīcība elektrodrošības ievērošanā
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 24. novembra Noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” trešās daļas 7. punkta 7.3.
apakšpunktu

1. Drošības noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem.
2. Ar drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotāja katru mācību gadu
septembrī un atkārtoti mācību gada laikā pēc nepieciešamības.
3. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas izglītības skolotāja ieraksta
drošības noteikumu nosaukumu, numuru, datumu.
4. Drošības noteikumu tabulā pirmsskolas izglītības skolotāja fiksē izglītojamā vārdu,
uzvārdu, datumu, drošības noteikumu numuru, to apliecina ar parakstu.
5. Izglītojamā pienākums ir ievērot drošības noteikumus:
5.1. Nekad neaiztiec elektriskās iekārtas, nemēģini viņas izzināt.
5.2. Nebāz pirkstus, priekšmetus (grieznes, adatas, pildspalvas, zīmuļus) elektrības
kontaktos.
5.3. Atceries, ka elektrības vadus no kontaktligzdām atvienot drīkst tikai pieaugušie.
5.4. Ja redzi zemē nomestus vadus, neķeries klāt, pastāsti par to pieaugušajiem.
5.5. Uzmanies, ja izdzirdi sprakšķus elektrības vadā, kontaktligzdā vai ierīcē, kas
pieslēgta elektrībai, vai arī pamani dūmus, nekavējoties atstāj telpu un sauc palīgā
pieaugušo.
5.6. Nepieskaries dzirkstošai vietai.
5.7. Ja dienas tumšajā laikā grupā vai zālē pazūd elektrība, paliec uz vietas, klausies
pieaugušā norādījumus.

vadītāja

J. Kalviša
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

„MAGONĪTE”
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4301901780
Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, tālrunis 67811300
e-pasts magonite@olaine.lv
Pielikums Nr.4
01.02.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr. PIIM/1.-19/19/3-INA
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte”
Iekšējās kārtības noteikumi”

Drošības noteikumi izglītojamajiem Nr. 4
Izglītojamo rīcība pirmās palīdzības sniegšanā
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 24. novembra Noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” trešās daļas 7. punkta 7.4.
apakšpunktu

1. Drošības noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem.
2. Ar drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotāja katru mācību gadu
septembrī un atkārtoti mācību gada laikā pēc nepieciešamības.
3. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas izglītības skolotāja ieraksta
drošības noteikumu nosaukumu, numuru, datumu.
4. Drošības noteikumu tabulā pirmsskolas izglītības skolotāja fiksē izglītojamā vārdu,
uzvārdu, datumu, drošības noteikumu numuru, to apliecina ar parakstu.
5. Izglītojamā pienākums ir ievērot drošības noteikumus:
5.1. Ziņo pieaugušajiem, ja sajūti sāpes savā ķermenī, esi guvis traumu.
5.2. Ja redzi, ka kāds jūtas slikti vai kādam notikusi nelaime, nekavējoties sauc pieaugušo.
5.3. Ja stipri tek asinis, uzliec salveti, meklē palīdzību.
5.4. Atceries, ja asiņo deguns, galvu nedrīkst atliekt, jo asinis var iekļūt elpvados. Galva
jānoliec uz priekšu. Uz pieres vai spranda var uzlikt mitru kompresi.
5.5. Ja esi stipri sasitis galvu – jāapguļas uz sāniem, jāgaida pieaugušā palīdzība.
5.6. Ja esi iegriezis pirkstā – cel roku uz augšu un griezies pie pieaugušā, pastāstot, kas
noticis.
5.7. Saslapināji kājas –pārvelc apavus, zeķes, neturi kājas slapjas.
5.8. Nosalušas kājas – lēkā, skrien, kustini kāju pirkstus.
5.9. Pārkarsi saulē – dodies ēnā un pasauc pieaugušo.

vadītāja

J. Kalviša
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

„MAGONĪTE”
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4301901780
Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, tālrunis 67811300
e-pasts magonite@olaine.lv
Pielikums Nr.5
01.02.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr. PIIM/1.-19/19/3-INA
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte”
Iekšējās kārtības noteikumi”

Drošības noteikumi izglītojamajiem Nr. 5
Izglītojamo rīcība ekskursijās, pārgājienos un pastaigās
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 24. novembra Noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” trešās daļas 7. punkta 7.5.
apakšpunktu

1. Drošības noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem.
2. Ar drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotāja pirms katras
ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas.
3. Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamie iet ekskursijās, pārgājienos un pastaigās, lai
iepazītos ar pieaugušo darbu, ar dabu, apkārtni un nozīmīgākām vietām.
4. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas izglītības skolotāja ieraksta
drošības noteikumu nosaukumu, numuru, datumu.
5. Drošības noteikumu tabulā pirmsskolas izglītības skolotāja fiksē izglītojamā vārdu,
uzvārdu, datumu, drošības noteikumu numuru, to apliecina ar parakstu.
6. Pirms došanās ekskursijā, pārgājienā vai pastaigā atbildīgais grupas pirmsskolas izglītības
skolotājs vadītājai iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts ekskursijas, pārgājiena vai
pastaigas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku skaits, vecums, pārvietošanās veids, saziņas
iespējas. Tiek iesniegts izglītojamo saraksts, kurā izglītojamā vecāks ar savu parakstu
apliecinājis atļauju savam bērnam piedalīties ekskursijā, pārgājienā vai pastaigā.
7. Izglītojamā pienākums ir ievērot drošības noteikumus:
7.1. Pārbaudi vai kurpju auklas aizsietas, apģērbs kārtībā.
7.2. Raugies, lai vasaras periodā galvā vienmēr būtu cepurīte vai lakatiņš.
7.3. Ekskursijas, pārgājiena vai pastaigas laikā ārpus iestādes teritorijas jāiet pa pāriem
aiz pieaugušā. Otrs pieaugušais iet kolonas aizmugurē.
7.4. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus.
7.5. Spēlējies tikai pirmsskolas izglītības skolotāja norādītā vietā.
7.6. Nemēģini nogaršot visu, noraut visu – ogas, sēnes, zariņus, zālītes u.c.
7.7. Ziņo pirmsskolas izglītības skolotājai, ja jūties slikti.
7.8. Gadījumā, ja pie tevis vēršas svešs cilvēks, sauc pirmsskolas izglītības skolotāju.
7.9. Neņem saldumus vai kādas citas lietas no svešiem cilvēkiem.
12

7.10. Sastopoties ar dzīvniekiem tikai vēro tos.
7.11. Nedzer ūdeni no atklātām ūdenstilpnēm vai ūdens krāniem.
7.12. Ja vēlies dzert, palūdz pirmsskolas izglītības skolotājam.
7.13. Svešā vietā nestaigā basām kājām.
7.14. Uzvedības noteikumi transportā:
7.14.1. Pirms iekāpšanas atrodies tikai uz iekāpšanas laukuma vai pirmsskolas
izglītības skolotāja norādītajā vietā.
7.14.2. Esi uzmanīgs. Iekāp un izkāp no transporta pēc pirmsskolas izglītības
skolotāja dotā norādījuma.
7.14.3. Transportā sēdi klusi un mierīgi savā vietā, piesprādzējies.
7.14.4. Ziņo pirmsskolas izglītības skolotājam, ja transportā jūties slikti.
7.15. Ievēro uzvedības noteikumus sabiedriskajās vietās (patvaļīgi neatstāj savas grupas
biedrus, negrūsties, uzvedies klusi).

vadītāja

J. Kalviša
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

„MAGONĪTE”
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4301901780
Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, tālrunis 67811300
e-pasts magonite@olaine.lv
Pielikums Nr.6
01.02.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr. PIIM/1.-19/19/3-INA
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte”
Iekšējās kārtības noteikumi”

Drošības noteikumi izglītojamajiem Nr. 6
Izglītojamo drošība izglītības iestādes organizētajos pasākumos
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 24. novembra Noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” trešās daļas 7. punkta 7.6.
apakšpunktu

1. Drošības noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem.
2. Ar drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotāja pirms katra pasākuma.
3. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas izglītības skolotāja ieraksta
drošības noteikumu nosaukumu, numuru, datumu.
4. Drošības noteikumu tabulā pirmsskolas izglītības skolotāja fiksē izglītojamā vārdu,
uzvārdu, datumu, drošības noteikumu numuru, to apliecina ar parakstu.
5. Izglītojamā pienākums ir ievērot drošības noteikumus:
5.1. Uzmanīgi klausies pirmsskolas izglītības skolotāju vai pasākuma organizatoru un
seko viņu norādēm.
5.2. Ievēro uzvedības noteikumus pasākuma laikā - izturies pieklājīgi pret citiem
izglītojamajiem, negrūsties un neskrien pa zāli vai citu telpu.
5.3. Ja pēkšņi telpā, kur ir svētki pazūd gaisma, ieklausies, ko saka pirmsskolas izglītības
skolotāja un seko viņas norādēm. Uzvedies mierīgi.
5.4. Neaiztiec vadus, mūzikas instrumentus, un citas lietas, kas nodrošina pasākuma
norisi.
5.5. Zāles dekorācijas un rotājumi nav domāti aiztikšanai ar rokām.
5.6. Pasākumos piedalies apģērbā un apavos, kas tev ļauj brīvi kustēties un pārvietoties.
5.7. Ja tev tiek piedāvāta maska vai cits tērps, kas tev liedz brīvi izteikties, traucē
kustēties vai elpot, par to saki pieaugušajam un šo tērpu nevelc.
5.8. Ziņo pirmsskolas izglītības skolotājai, ja jūties slikti, esi guvis traumu.
5.9. Turies kopā ar grupas biedriem norādītajā vietā, bez pasākuma organizatora vai
pirmsskolas izglītības skolotāja norādījuma patvaļīgi neatstāj pasākuma norises vietu.
vadītāja

J. Kalviša
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

„MAGONĪTE”
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4301901780
Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, tālrunis 67811300
e-pasts magonite@olaine.lv
Pielikums Nr.7
01.02.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr. PIIM/1.-19/19/3-INA
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte”
Iekšējās kārtības noteikumi”

Drošības noteikumi izglītojamajiem Nr. 7
Izglītojamo drošība sporta pasākumos un fiziskās izglītības un veselības
nodarbībās
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 24. novembra Noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” trešās daļas 7. punkta 7.7.
apakšpunktu

1. Drošības noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem.
2. Ar drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotāja pirms katra sporta
pasākuma.
3. Pirms piedalīšanās sporta pasākumā atbildīgais pedagogs iesniedz vadītājai rakstisku
informāciju, kurā norādīts pasākuma veids, laiks, vieta, pārvietošanās iespējas, izglītojamo
saraksts, saziņas iespējas.
4. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas izglītības skolotāja ieraksta
drošības noteikumu nosaukumu, numuru, datumu.
5. Drošības noteikumu tabulā pirmsskolas izglītības skolotāja fiksē izglītojamā vārdu,
uzvārdu, datumu, drošības noteikumu numuru, to apliecina ar parakstu.
6. Izglītojamā pienākums ir ievērot drošības noteikumus:
6.1. Piedalies sporta pasākumos un nodarbībās tikai speciālā apģērbā un apavos.
6.2. Pirms sporta pasākuma un sporta nodarbībām novelc rotaslietas – ķēdītes, pulksteņus
u.c.
6.3. Uzmanīgi klausies pirmsskolas izglītības sporta skolotāja norādījumus, instrukcijas,
spēļu noteikumus un izpildi tos.
6.4. Lieto sporta inventāru tikai ar pirmsskolas izglītības sporta skolotāja atļauju un viņa
norādījumiem.
6.5. Pēc paveiktā darba noliec sporta inventāru tam paredzētajā vietā.
6.6. Piedaloties pasākumā, raugies, kur ir tavas grupas, komandas biedri vai pavadošais
pedagogs, lai neapmaldītos cilvēku pūlī.
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6.7. Ziņo pirmsskolas izglītības sporta skolotājam, ja sporta nodarbības laikā esi
savainojies.
6.8. Ja veicot kādu aktivitāti, paliek slikta pašsajūta, nekavējoties par to saki grupas vai
pirmsskolas izglītības sporta skolotājam.

vadītāja

J. Kalviša
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

„MAGONĪTE”
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4301901780
Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, tālrunis 67811300
e-pasts magonite@olaine.lv
Pielikums Nr.8
01.02.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr. PIIM/1.-19/19/3-INA
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte”
Iekšējās kārtības noteikumi”

Drošības noteikumi izglītojamajiem Nr. 8
Izglītojamo rīcība ekstremālās situācijās
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 24. novembra Noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” trešās daļas 8.punkta 8.1.
apakšpunktu

1. Drošības noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem.
2. Ar drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotāja mācību gada laikā,
apgūstot tēmu par izglītojamo drošību.
3. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas izglītības skolotāja ieraksta
drošības noteikumu nosaukumu, numuru, datumu.
4. Drošības noteikumu tabulā pirmsskolas izglītības skolotāja fiksē izglītojamā vārdu,
uzvārdu, datumu, drošības noteikumu numuru, to apliecina ar parakstu.
5. Izglītojamā pienākums ir ievērot drošības noteikumus ugunsgrēka gadījumā:
5.1. Ja pamani dūmus vai uguni, nekavējoties sauc pieaugušo.
5.2. Ja atskan trauksmes sirēna, nekavējoties steidzies pie pedagoga. Izpildi pieaugušā
norādījumus.
5.3. Rīkojies ātri! Nekavējoties atstāj telpas, turies kopā ar pieaugušo un grupas biedriem.
5.4. Klausi pieaugušā norādījumus – kuru evakuācijas ceļu izmantos, lai izkļūtu no telpas.
5.5. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, izkļūt no tās ir jācenšas rāpus vai līšus, jo dūmi ceļas
augšup un pie grīdas zem dūmiem ir vieglāk elpot un labāk var redzēt. Dūmos cilvēki
var nosmakt.
5.6. Nekad neslēpies zem gultas, galda, skapī vai citur, jo piedūmotā telpā tevi nevarēs
pamanīt un izglābt.
5.7. Ja nevari izkļūt no telpas, mēģini radīt troksni vai kliegt, lai pārējie zina, kur tu
atrodies.
5.8. Iemācies nosaukt savu vārdu, uzvārdu, adresi.
5.9. Iemācies glābšanas dienesta numuru 112.
5.10. Sērkociņi un šķiltavas nav rotaļlietas. Ar tiem spēlēties ir bīstami. Var izcelties
ugunsgrēks.
5.11. Svecītes un brīnumsvecītes dedzināt drīkst tikai kopā ar pieaugušajiem.
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5.12. Pie ugunskura ārā drīkst uzturēties kopā ar pieaugušo.
6. Izglītojamā rīcība vardarbības gadījumā:
6.1. Ja kādas personas darbībā saskati draudus savai vai citu personu drošībai, nekavējoties
par to ziņo pedagogam vai citam Iestādes darbiniekam, kurš atrodas blakus, vai skaļi
sauc pēc palīdzības, pievērs sev apkārtējo uzmanību.

vadītāja

J. Kalviša
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

„MAGONĪTE”
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4301901780
Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, tālrunis 67811300
e-pasts magonite@olaine.lv
Pielikums Nr.9
01.02.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr. PIIM/1.-19/19/3-INA
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte”
Iekšējās kārtības noteikumi”

Drošības noteikumi izglītojamajiem Nr. 9
Izglītojamo rīcība nestandarta situācijās
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 24. novembra Noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” trešās daļas 8. punkta 8.2.
apakšpunktu

1. Drošības noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem.
2. Ar drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotāja mācību gada laikā,
apgūstot tēmu par izglītojamo drošību.
3. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas izglītības skolotāja ieraksta
drošības noteikumu nosaukumu, numuru, datumu.
4. Drošības noteikumu tabulā pirmsskolas izglītības skolotāja fiksē izglītojamā vārdu,
uzvārdu, datumu, drošības noteikumu numuru, to apliecina ar parakstu.
5. Izglītojamā pienākums ir ievērot drošības noteikumus redzot ko neierastu, nezināmu:
5.1. Ziņo par redzamo pieaugušajam.
5.2. Neņem rokās svešas, nepazīstamas lietas.
6. Neaiztiec dzīvniekus un kukaiņus
7. Dzirdot trauksmes signalizācijas skaņas, seko pieaugušā norādījumiem un atstāj telpu.
8. Ja iedūrās skabarga – griezies pēc palīdzības pie pieaugušā.
9. Izkritušu bateriju no rotaļlietas atdod pieaugušajam.
10. Nekad uz ielas nerunā ar nepazīstamiem cilvēkiem.
11. Nekādā gadījumā nekāp svešā mašīnā. Ja tevi mēģina iesēdināt ar viltu vai varu, pretojies
un skaļi sauc palīgā.
12. Ja tavu ķermeni aizskar svešs cilvēks, obligāti pretojies un sauc pēc palīdzības. Pastāsti
par notikušo pieaugušajiem.
13. Nepiekrīti iet līdzi nepazīstamiem bērniem vai pieaugušajiem pat, ja viņi sola, ka tur būs
„brīnumi” – klauni, kaķēni, kucēni vai iedos saldējumu, konfektes u.c.
vadītāja

J. Kalviša
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

„MAGONĪTE”
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4301901780
Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, tālrunis 67811300
e-pasts magonite@olaine.lv
Pielikums Nr.10
01.02.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr. PIIM/1.-19/19/3-INA
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte”
Iekšējās kārtības noteikumi”

Drošības noteikumi izglītojamajiem Nr. 10
Ceļu satiksmes drošība izglītojamajiem
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 24. novembra Noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” trešās daļas 8. punkta 8.3.
apakšpunktu

1. Drošības noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem.
2. Ar drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotāja pirms katras ekskursijas,
pārgājiena vai pastaigas.
3. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas izglītības skolotāja ieraksta
drošības noteikumu nosaukumu, numuru, datumu.
4. Drošības noteikumu tabulā pirmsskolas izglītības skolotāja fiksē izglītojamā vārdu,
uzvārdu, datumu, drošības noteikumu numuru, to apliecina ar parakstu.
5. Izglītojamā pienākums ir ievērot drošības noteikumus:
5.1. Atceries, ka iela nav domāta rotaļām un skriešanai.
5.2. Nedrīkst rotaļāties uz ceļa vai dzelzceļa tuvumā.
5.3. Iegaumē, ko nozīmē luksofora katras krāsas gaisma (sarkanā – stāvi; dzeltenā –gaidi;
zaļā – ej). Ievēro to ik dienas!
5.4. Šķērso ceļu tikai pie zaļās gaismas gājēju pārejās.
5.5. Ja pāreju nav, nogaidi, kamēr tuvumā nav mašīnu, un tad šķērso ielu, palūkojoties
vispirms uz kreiso un tad uz labo pusi.
5.6. Braukt ar velosipēdu pa ielu var tikai kopā ar pieaugušo, uzliekot galvā ķiveri.
5.7. Diennakts tumšajā laikā lieto atstarotāju.

vadītāja

J. Kalviša
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

„MAGONĪTE”
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4301901780
Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, tālrunis 67811300
e-pasts magonite@olaine.lv
Pielikums Nr.11
01.02.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr. PIIM/1.-19/19/3-INA
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte”
Iekšējās kārtības noteikumi”

Drošības noteikumi izglītojamajiem Nr. 11
Izglītojamo drošība uz ūdens un ledus
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 24. novembra Noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” trešās daļas 8. punkta 8.4.
apakšpunktu

1. Drošības noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem.
2. Ar drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotāja vienu reizi mācību
gadā.
3. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas izglītības skolotāja ieraksta
drošības noteikumu nosaukumu, numuru, datumu.
4. Drošības noteikumu tabulā pirmsskolas izglītības skolotāja fiksē izglītojamā vārdu,
uzvārdu, datumu, drošības noteikumu numuru, to apliecina ar parakstu.
5. Izglītojamā pienākums ir ievērot drošības noteikumus:
5.1. Tuvojies upei, ezeram, dīķim tikai kopā ar pieaugušo un ievēro norādījumus.
5.2. Nestāvi un nespēlējies vietās, no kurām var iekrist ūdenī.
5.6. Aizsalušām upēm, ezeriem vai dīķiem tuvojies tikai kopā ar pieaugušajiem.
5.3. Nekāp uz aizsaluša ledus upēs, dīķos vai ezeros.
5.4. Ja ūdenī esi iekritis pats vai kāds cits grupas biedrs, sauc palīgā.

vadītāja

J. Kalviša
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

„MAGONĪTE”
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4301901780
Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, tālrunis 67811300
e-pasts magonite@olaine.lv
Pielikums Nr.12
01.02.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr. PIIM/1.-19/19/3-INA
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte”
Iekšējās kārtības noteikumi”

Drošības noteikumi izglītojamajiem Nr. 12
Izglītojamo personīgās higiēnas un darba higiēnas ievērošanai
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 24. novembra Noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” trešās daļas 8. punkta 8.5.
apakšpunktu

1. Drošības noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem.
2. Ar drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotāja vienu reizi mācību
gadā.
3. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas izglītības skolotāja ieraksta
drošības noteikumu nosaukumu, numuru, datumu.
4. Drošības noteikumu tabulā pirmsskolas izglītības skolotāja fiksē izglītojamā vārdu,
uzvārdu, datumu, drošības noteikumu numuru, to apliecina ar parakstu.
5. Izglītojamā pienākums ir ievērot drošības noteikumus:
5.1. Seko sava apģērba tīrībai, matu kārtībai.
5.2. Lūdz pieaugušo aizpogāt pogas, aizsiet kurpju auklas, ja to nevari izdarīt pats.
5.3. Ievēro, ka virsdrēbes un ielas apavi jāatstāj garderobē.
5.4. Slapjo apģērbu neliec skapītī, bet ieliec drēbju žāvējamā skapī.
5.5. Seko sava apģērba skapīša kārtībai.
5.6. Lieto tikai savus personīgos higiēnas piederumus: ķemmi vai suku, kabatlakatiņu
vai salvetītes, zobu birstīti u.c.
5.7. Mazgā rokas pirms katras ēdienreizes, pēc pastaigas, pēc tualetes lietošanas un pēc
nepieciešamības.
5.8. Noliec darba instrumentus pēc darba tiem paredzētajā vietā.
5.9. Strādājot ar krāsām, plastilīnu – izmanto paliktni, uzloki piedurknes.
5.10. Sakārto savu darbavietu, noliec vietā paņemtās lietas.
vadītāja

J. Kalviša
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OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
OLAINES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

„MAGONĪTE”
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4301901780
Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, tālrunis 67811300
e-pasts magonite@olaine.lv
Pielikums Nr.13
01.02.2019. Iekšējiem noteikumiem Nr. PIIM/1.-19/19/3-INA
“Olaines pirmsskolas izglītības iestādes “Magonīte”
Iekšējās kārtības noteikumi”

Drošības noteikumi izglītojamajiem Nr. 13
Izglītojamo darba drošība, veicot praktiskos darbus
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 24. novembra Noteikumiem Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” trešās daļas 8. punkts 8.6.
apakšpunktu

1. Drošības noteikumi ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem.
2. Ar drošības noteikumiem izglītojamos iepazīstina grupas skolotāja vienu reizi mācību
gadā un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamā drošību
un veselību.
3. “Pirmsskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā” pirmsskolas izglītības skolotāja ieraksta
drošības noteikumu nosaukumu, numuru, datumu.
4. Drošības noteikumu tabulā pirmsskolas izglītības skolotāja fiksē izglītojamā vārdu,
uzvārdu, datumu, drošības noteikumu numuru, to apliecina ar parakstu.
5. Izglītojamā pienākums ir ievērot drošības noteikumus:
5.1. Sagatavo savu darbavietu saskaņā ar saņemto uzdevumu.
5.2. Novieto nepieciešamos instrumentus akurāti un pārliecinies par to darba kārtību.
5.3. Turi kārtībā savu darbavietu, nepieļauj tās apkraušanu ar nevajadzīgām mantām.
5.4. Nevicinies ar grieznēm, īlenu, zīmuli, otu vai adatu, jo tā var savainot sevi un citus
izglītojamos.
5.5. Ja esi savainojies, sauc pēc pieaugušā palīdzības.
5.6. Pēc darba pabeigšanas, noliec vietā darba piederumus.
6. Darbojoties ar grieznēm, ievēro:
6.1. Ar grieznēm darbojies pie galda.
6.2. Neliec grieznes mutē un tuvu sejai, jo tad tu vari savainoties.
6.3. Rīkojies uzmanīgi, lai grieznes nenokristu uz grīdas, jo tas var savainot tevi vai tavu
grupas biedru.
6.4. Padod grieznes ar riņķiem pa priekšu un aizvērtiem asmeņiem.
6.5. Beidzot darbu, pārbaudi vai tās ir aizvērtas un noliktas tām paredzētā vietā.
7. Darbojoties ar nazi, ievēro:
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7.1. Strādā ar nazi tikai pie galda un uz dēlīša.
7.2. Sākot griezt, seko, lai naža asmens būtu virzīts uz leju, jo tas ir ass.
7.3. Seko, lai pirkstiņi ir pietiekoši tālu no naža asmens.
7.4. Aizliegts nazi bāzt mutē, degunā vai vērst pret grupas biedru.
8. Darbojoties ar adatu, ievēro:
8.1. Adatu ņem un turi uzmanīgi, citādi vari sadurties.
8.2. Ja adata nokrīt uz grīdas, centies to sameklēt, ja neizdodas, saki grupas skolotājam.
8.3. Aizliegts adatu bāzt mutē, ausīs vai degunā, durt sev vai citam, tā vari nodarīt
nopietnas traumas.
8.4. Ja adata salūzt, nekavējoties saki grupas skolotājam.

vadītāja

J. Kalviša
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