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DROŠĪBAS NOTEIKUMI
I. Vispārējās prasības
1. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Zīle” (turpmāk – Iestāde) nosaka noteikumus kādā
nodrošināma pirmsskolas izglītojamo drošība Iestādē un to organizējamos pasākumos
(turpmāk – Noteikumi), kas izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
iestādēs un to organizētajos pasākumos”. Par Noteikumu ievērošanu Iestādē ir atbildīgs
Iestādes vadītājs un Iestādes darbinieki atbilstoši savai kompetencei, kas noteikta amatu
aprakstos.
1. Drošības noteikumi „Par pirmās palīdzības sniegšanu”
1.1. Esi vērīgs, kas notiek iestādes telpās un teritorijā.
1.2. Esi līdzjūtīgs un pažēlo raudošu bērnu, samīļojot to.
1.3. Skaļi ziņo grupas skolotājai, auklītei vai citam tuvāk esošajam iestādes darbiniekam.
1.4. Sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties griezies pie grupas skolotājas vai skolotājas palīga.
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1.5. Ja pēkšņi sajūti asas sāpes, sākas galvas reiboņi , paliek nelaba dūša , nekavējoties saki
pieaugušajam.
1.6. Ja gadījies nobrāzt, saskrāpēt, iegriezt vai ieraut skabargu un parādās asinis, neaiztiec
pušumu (neliec mutē), saki pieaugušajam.
1.7. Ja esi nokritis un sajūti stipras sāpes, necelies, paliec guļot un nekavējoties sauc pieaugušo.
1.8. Nekad neņem otra tabletes, vitamīnus, kaut tev tos piedāvā draugs, jo tev tie var izrādīties
bīstami. Ja redzi, ka to darījis tavs draugs, nekavējoties saki par to pieaugušajiem.
2. Drošības noteikumi „Par ugunsdrošību”.
2.1.

Reizēm ugunsgrēks var izcelties pat no niecīgas dzirkstelītes. Tāpēc nedrīkst spēlēties ar
sērkociņiem vai šķiltavām.

2.2.

Uzmanīgi jāapietas ar degošu krāsni, kamīnu un dažādām sildāmierīcēm.

2.3.

Nedrīkst dedzināt svecītes un lietot pirotehniku bez pieaugušo klātbūtnes.

2.4. Ugunskuru drīkst kurināt tikai speciāli tam paredzētā vietā. Nedrīkst kurināt ugunskurus
sausos mežos un dedzināt pērno zāli.
2.5. Uzmanies un neej tuvu ugunskuram. Spēlējoties Tu vari nepamanīt ka dzirksteles izkrīt uz
grīdas, uz tava apģērba.
2.6. Pret dažādām elektroiekārtām (galda lampa, karstlīme) jāizturas ļoti piesardzīgi un ar tām
darbojies tikai pieaugušo klātbūtnē.
2.7. Atceries arī sveces liesma varbūt ļoti bīstama – svece var apgāzties un aizdegties galda
virsma, apģērbs.
2.8. Ja tomēr notiek nelaime un izceļas ugunsgrēks, tad atceries, kas jādara šajā brīdī.
2.9. Ja jūti dūmus, nepatīkamu smaku, liesmu. NEKAVĒJOTIES sauc palīgā pedagogu vai
jebkuru pieaugušo, kuras var izsaukt ugunsdzēsējus.
2.10.

Ugunsgrēka gadījumā nekrīti panikā un klausi pedagoga norādījumiem.

2.11.

Nekavējoties pamet telpu, kur izcelies ugunsgrēks. Nekādā gadījumā nepaliec

piedūmotajā telpā un nemēģini no uguns slēpties skapī, pagulēt vai kur citur. Seko skolotāja
norādēm.
2.12.

Ugunsgrēka gadījumā jāzvana 02 vai 112.
3. Drošības noteikumi „Par elektrodrošību”

3.1.

Nepieskaries un nelieto plīsušus, labotus elektrības vadus vai kontaktus.
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3.2. Bīstamas elektroierīces var kļūt vannas istabā, ūdens tuvumā. Fēni, sildītāji, radioaparāti vai
magnetafoni – visas šīs ierīces ir pieslēgtas elektrībai un vannas istabas mitrajā vidē ir īpaši
bīstami.
3.3. Nekad neaiztiec elektriskos vadus un elektroierīces ar slapjām rokām.
3.4. Aizdegušās elektroierīces un vadus nedzēs ar ūdeni.
3.5. Nerauj kontaktdakšu no kontaktligzdas raujot ar vada.
3.6. Nelieto rozetes, ieslēdzot pārāk daudz elektroierīces.
3.7. Ziņo pieaugušajiem ja pamani elektrības (degošas gumijas smaku, dzirksteles) izraisīta
ugunsgrēka pazīmes. Noteikti ziņo par to pieaugušajam.
3.8. Ejot gulēt vienmēr izslēdz elektroierīces, TV, radio, galda lampu, elektriskos radiatorus, kad
izej no bērnudārza, mājas vai vakarā ej gulēt.
3.9. Neapklāj lampas ar audumu vai papīru.
3.10.

Nemēģini pats mācīties labot elektroierīces.

3.11.

Nelaimes gadījumā centies atslēgt elektroierīci no strāvas, izvelkot elektroierīces dakšiņu

no kontaktligzdas.
3.12.

Ja redzi, ka kāds draugs vai svešs cilvēks nonācis nelaimē, steigšus ziņo par to kādam

pieaugušajam. Nesteidzies pats palīdzēt.
3.13.

Nelaimes gadījumā zvani 03 vai 112.
4. Drošības noteikumi „Par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās”

4.1. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā, kopā ar audzinātāju pārrunā informāciju par
pasākuma

mērķi,

maršrutu,

ilgumu,

dalībnieku

saraksts,

pārvietošanās

veidu,

nepieciešamības gadījumā par pirmās palīdzības sniegšanas iespējām.
4.2. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā, ieklausies ko audzinātāja tev stāsta par
nepieciešamo apģērbu, apaviem, drošības ievērošanu uz ielas un ceļiem, transporta līdzeklī,
uz ūdens, mežā, satiksmes noteikumu ievērošanu pilsētās un apdzīvotās vietās, par uzvedību
nakšņošanas vietās un pie ugunskura.
4.3. Pirms pastaigas un to laikā bērnus iepazīstina ar instrukcijām:
● Ievēro ceļu satiksmes noteikumus ( skat. Drošība uz ielas);
● Sadzirdi skolotājas teikto;
● Nesarunājies ar svešiem cilvēkiem;
● Nekad nepacel un neaiztiec konfektes, tabletes, cepumus, rotaļlietas u.c.
priekšmetus, kā ari neko neņem no nepazīstamiem cilvēkiem;
● Neaizskar dzīvniekus, nepazīstamus priekšmetus, augus;
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● Spēlējies skolotājas norādītā vietā;
●

Neej uz aizsalušām ūdens tilpnēm;

● Mācoties slidināties pa mākslīgi izveidotu ledus celiņu vai laukumu, centies
noturēt līdzsvaru. Ja nokrītot sajūti asas sāpes, sauc pieaugušo;
● Raugies, lai vasaras saulē galvā vienmēr būtu cepurīte vai lakatiņš;
● Rotaļu un spēļu laikā ievēro drošības noteikumus;
4.4. Dodoties pastaigā ārpus pirmsskolas iestādes teritorijas, tu nedrīksti ņemt līdzi dažādus
priekšmetus un rotaļlietas. Visam nepieciešamajam jāatrodas pie pieaugušajiem, kas pavada
grupu.
Drošība uz ūdens un ledus
4.5. Peldoties stingri jāievēro drošības noteikumi un pieaugušā norādījumi.
4.6. Peldoties, nekādā gadījumā nedrīkst:
● grūstīties, blēņoties, otru gremdēt, tavs draugs neprotot peldēt var noslīkt.
● klaigāt, jo kliedziens ir palīgā sauciens.
4.7.

Atceries, ka ūdenī nevar iet sakarsis vai pēc sātīgas maltītes.

4.8.

Aizliegts peldēt tālāk par noteikto attālumu. Tur ir dziļš. Tu vari noslīkt!

4.9.

Nepeldies negaisa laikā. Tiklīdz redzi, ka tūliņ sāks līt, ej ārā no ūdens.

4.10.

Nedrīkst peldēties nepazīstamās vietās. Tur var būt sekls, kā arī visādi atkritumi!

4.11.

Pie stāva krasta nedrīkst spēlēties! Zeme var nodrupt un Tu vari iekrist ūdenī!

4.12.

Nedrīkst lekt ūdenī no laivas, laipas, stāva krasta. Tu vari savainot sevi.

4.13.

Paštaisīti plosti ir bīstami. Tie var izjukt un Tu vari iekrist ūdenī!

4.14.

Nejokojies un nepārdur peldriņķi! Tavs draugs neprotot peldēt var noslīkt!

4.15. Ir bīstami peldēties tuvu laivai, jo no augšas peldētāju ir grūti redzēt. Tu vari savainot
draugu!
4.16. Tālu ar matračiem ir bīstami peldēt, tos var tālu aizpūst jūrā un tu netiksi atpakaļ!
4.17. Bērni nedrīkst vieni paši braukt ar laivām, plostiem.
4.18. Dodies ekskursijā ar plostiem vai laivu visiem cilvēkiem ir jābūt mugurā glābšanas vestēm.
Nedrīkst liekties pāri laivas malai, vari sašūpot laivu un iekrist ūdenī.
4.19. Ziemā pa ledu drīkst staigāt tikai nelielos ūdens baseinos (dīķis, grantsbedres) un tikai tad
ja pieaugušais (audzinātāja, mamma vai tētis Tev it atļāvuši).
4.20. Nedrīkst kāpt uz plāna ledus un pēc atkušņa, kad ledus kļuvis trausls.
4.21. Ja tomēr notiek nelaime uz ūdens:
● Neapjūc un mēģini koncentrēties! Skaļi sauc palīgā un mēģini noturēties uz
ūdens. Mēģini pieķerties tuvumā esošiem priekšmetiem – zariem, dēļiem,
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baļķu galiem vai tiem, ko no krasta tev sviež draugi;
● Turies virs ūdens vai pie ledus un sauc palīgā!
● Ziemā, ja āliņģis mazs un ledus ciets, apveļoties uz muguras mēģini uzlīst uz
ledus.
4.22.

Ja slīkst tavs draugs vai cits cilvēks:
●

Neglāb slīkstošo draugu, jo tā varat noslīkt Jūs abi.

●

Skaļi sauc palīgā! Skaties vai tuvumā nav kāds peldošs priekšmets, kuru
pamest draugam (dēļa gals, tukša kaste) vislabāk bumba vai tamlīdzīgs ar
gaisu piepūsts priekšmets.

●

Skrien ātri meklēt pieaugušā palīdzību.

Noteikumi„Par ceļu satiksmes drošību”
4.23. Visi transporta līdzekļi ir mūsu draugi, bez kuriem grūti iztikt. Ja aizmirstam par
noteikumiem un drošības pasākumiem, automašīnas un vilcieni var kļūt arī mūsu
ienaidnieki. Lai tā nebūtu, jāmācās ceļu satiksmes noteikumi.
4.24. Ceļu satiksmes noteikumi ir likums, kas kalpo Tavai drošībai.
4.25. Noteikumi automašīnā:
● Braucot automašīnā Tev jālieto speciāls sēdeklītis vai paliktnis.
● Vienmēr piesprādzējies braucot automašīnā.
●

Nekad neatver durvis braucošai automašīnai. Tu vari izkrist un savainot kādu
citu.

● Braucošā automašīnā nesēdi kādam klēpī.
● Netraucē tam, kas atrodas pie stūres – netrokšņo, nebaksties.
4.26. Noteikumi uz ielas:
●

Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem lieto atstarotāju labi redzamā vietā, uz
apģērba, somas. Tad autovadītāji varētu Tevi pamanīt.

●

Ej pa ietvi, gājēju ceļu kas paraudzēta gājējiem vai pa ceļa nomali. Ejot pa
gājēju ceļu centies neiet pārāk tuvu braucamai daļai.

●

Šķērso ielu tikai atļautās vietās. Ielu drīkst šķērsot pie gājēju pārejas vai pie
luksofora zaļās gaismas.

●

Ceļu pāriet var tikai ar pieaugušo, turoties pie rokas.

●

Ja vajag šķērsot ielu, kur nav ne luksofora, ne gājēju pāreja, tad ielu jāšķērso
krustojumā.

●

Šķērsojot ceļu ārpus apdzīvotas vietas (laukos pie vecmāmiņas) šķērso labi
pārredzamā vietā.Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai krustojumu nav,
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brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās,
kur ceļš labi pārredzams uz abām pusēm.
●

Ejot pāri ielai paskaties gan pa kreisi, gan pa labi.

●

Ārpus pilsētas ej pa pašu ceļa maliņu pretim auto braukšanas virzienam.
Noteikti lieto atstarotāju.

●

Jebkurš liels transportlīdzeklis (autobuss, tramvajs, trolejbuss) aizsedz ceļu.
Tu nevar redzēt, ko dara mašīnas aiz autobusa, tramvaja, trolejbusa – vai tās
apstājas, vai apdzen. Tādēļ pagaidi, lai autobuss aizbrauc un tikai tad šķērso
ielu.

●

Nespēlējies tuvu ielai, ceļam. Spēlējoties vai vizinoties ar ragaviņām ceļa
tuvumā, vari nejauši uzbraukt uz ceļa un pakļūt zem garām braucošās
automašīnas.

●

Nerotaļājies uz ielas, neskrien priekšā uz ceļa braucošai mašīnai.

●

Gaidīt autobusu, trolejbusu, tramvaju vai taksometru atļauts tikai uz
iekāpšanas laukumiem, bet ja to nav - uz ietves vai ceļa nomales.

●

Iekāpt un izkāpt no transportlīdzekļa tu drīksti tikai pēc tam, kad
transportlīdzeklis pilnīgi apstājies. Tas jādara no ietves vai ceļa nomales
puses. Ja no ietves vai ceļa nomales puses iekāpt bezsliežu transportlīdzeklī,
vai izkāpt no tā nav iespējams, to drīkst izdarīt no brauktuves puses - ar
nosacījumu,

ka

tas

nav bīstami

un

nerada traucējumus

citu

transportlīdzekļu braukšanai.
●

Tu drīksti ar velosipēdu braukt pa velosipēdistu ceļu. Braucot ar velosipēdu
Tev ir jālieto ķivere, ceļgalu aizsargus un atstarotāju.

●

Braucot ar velosipēdu lieto ķiveri, ceļgalu aizsargus un atstarotāju.

●

Braucot ar velosipēdu brauc uzmanīgi un tikai pa veloceliņiem.

●

Neej tuvu un nespēlējies tramvaja vai dzelzceļa sliedēm.

●

Notiekot nelaimes gadījumam uz ielas paziņo par to pieaugušajam. Viņš
izsauks ātro palīdzību zvanīs pa telefonu 112 vai 03.

5. Drošības noteikumi„Par drošību sporta sacensībās un nodarbībās”
5.1. Sporta nodarbībās un sporta sacensībās tev jābūt nodarbību raksturam un gadalaikam
atbilstošā sporta apģērbā un apavos. Sporta apaviem jābūt: ērtiem, tīriem, sausiem.
5.2. Spēlējot sporta spēles, sacensībās skolotāja tevi iepazīstinās ar noteikumiem un specifiskajām
drošības prasībām.
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Nodarbībā:
● ievēro disciplīnu un kārtību;
● skrien tikai norādītā virzienā;
● neaizskar un netraucē citus bērnus;
● klausi skolotāju un izpildi dotos uzdevumus.
5.3.

Pirms katras nodarbības, sporta spēlēm, sacensībām – iesildies.

5.4.

Uz sporta nodarbību ej tikai sporta apģērbā un apavos.

5.5.

Nodarbību laikā neēd un nekošļā košļājamo gumiju.

5.6. Vingrošanas rīkus un inventāru izmanto atbilstoši to pielietojumam, ar skolotājas atļauju un
tās klātbūtnē.
5.7. Ja nepieciešama palīdzība vai noticis kas neparedzēts, lūdz pieaugušā palīdzību.
5.8. Ja gūsti kādu traumu, tūlīt par to ziņo pieaugušajam – skolotājai.
6. Drošības noteikumi„Par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos”
6.1.
6.2.

Iestādes pasākumi tiek organizēti Iestādes grupās un citās telpās.
Pirms pasākuma grupu skolotāja:
● Iepazīstinās tevi ar pasākuma norisi;
● pārrunās uzvedības, drošības noteikumus pasākuma laikā;
● informēs, kā notiks nokļūšana pasākumā un kā jārīkojas pasākumam beidzoties.

6.3.

Pirms pasākuma skolotāja sniegs instrukcijas:
● zālē pa durvīm ienāc lēni, negrūstoties, pēc pieaugušā norādījuma- pa vienam vai
pārī;
● pareizi sēdi uz krēsliem un soliņiem;
● ievēro skolotājas norādījumus;
● neēd un nekošļā košļājamo gumiju;
● ievēro noteikumus arī izejot no zāles;
● aizliegts grūstīties, patvaļīgi pārvietoties, skaļi uzvesties, traucēt citiem;
● pasākuma laikā nedauzi kājas pret grīdu u.tt., neapdraudi savu vai citu bērnu
drošību.

6.4.

Rīcība ārkārtas gadījumos:
● Ārkārtas situācijā klausies ko saka pieaugušais, rīkojies pēc sacītā. Turies kopā ar
skolotāju vai citu pieaugušo;
● klausies ko saka pieaugušais, iespējams nepieciešamības gadījumā tiks organizēta
evakuāciju no pasākuma vietas;
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● nepieļauj panikas rašanos, rīkojies atbilstoši pieaugušo instrukcijām.
Rīcību ekstremālās un nestandarta situācijās
6.5.

Sauc palīgā pieaugušos, ja:
●

Redzami dūmi;

●

Jūtama nepatīkama smaka;

●

Kāds bērns pakritis, guļ un nekustās;

●

Kāds bērns vēlas atstāt rotaļlaukumu;

●

Ja pastaigas laikā pienāk sveši cilvēki un izrāda interesi par bērniem.

6.6. Nedzer nepazīstamus šķidrumus. Ja redzi kādu nepazīstamu šķidrumu ziņo par to
pieaugušajam.
6.7.

Nekad neaiztiec bīstamus priekšmetus un nekavējoties par to ziņi savai skolotājai.

6.8.

Klausies ko stāsta skolotāja, kā rīkoties gadījumā, ja apkārtnē redzami dūmi vai atklātas
liesmas;

6.9.

Dzirdot dūmu detektora signālu- nekavējoties dodies pie pieaugušā.

6.10. Ugunsgrēka, ārkārtas situāciju gadījumā izpildi pieaugušo norādījumus.
6.11. Nenes uz bērnudārzu līdzi sērkociņus un šķiltavas. Ieraugot tos citam bērnam, saki
pieaugušajam.
6.12. Zināt no galvas savu vārdu, uzvārdu, adresi, bērnudārza nosaukumu, kopējo glābēju
tālruņa numuru- 112.
6.13. Nekādā gadījumā nespied trauksmes pogas.
7. Drošības noteikumi„Par drošību mācību telpās, kurās ir iekārtas, vielas, kas
var apdraudēt izglītojamā drošību un veselību.
7.1.

Ar asiem priekšmetiem ( šķērēm) darbojies tikai pie galda pieaugušā klātbūtnē, esi
uzmanīgs. Zini, ka zīmuļi, otas, pildspalvas, veidojamie kociņi un citas lietas palīdz radīt
skaistu zīmējumu, bet bakstot un durot draugam- sāpīgu brūci.

7.2.

Sīkos priekšmetus, spēles kauliņus nebāz mutē, degunā, ausīs.

7.3.

Pēc rotaļāšanās sakārto rotaļlietas un novieto iepriekšējā atrašanās vietā. Katrai lietai sava
vieta.

7.4.

Ēd tikai pie galda. Vingrinies patstāvīgi uzklāt un noklāt galdu. Pēc ēšanas novietot
netīros traukus tam paredzētajā vietā.

7.5.

Karstus dzērienus dzert tikai sēžot pie galda.

7.6.

Ja uz grīdas ir izlijis šķidrums, izstāsti par to pieaugušajiem.

7.7.

Pārvietojoties grupas telpā uzmanīgi, vajadzības gadījumā palīdzi, palaid garām.
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7.8.

Rotaļu un spēļu laikā ievēro rotaļu uzdevumus un noteikumus.

7.9.

Neatstāj grupas telpas bez pieaugušā atļaujas.

7.10. Aizsargā savu un neaizskar citu bērnu ķermeni, nekod otram, jo arī viņam sāp.
7.11. Kāpt uz mēbelēm un palodzēm un palodzēm nav atļauts. Tās jāizmanto tikai atbilstoši to
pielietojumam. Sēžot uz krēsla, nešūpojies.
7.12. Guļamistabā:
●

nekarājies pāri gultas malām;

●

nestāvi gultā stāvus;

●

nelēkā pa gultu;

●

netraucē citiem bērniem gulēt.

7.13. Kāpjot gulēt otrā stāva gultās uzkāp un nokāptikai pa trepītēm.
7.14. Tualetē ievēro tualetes lietošanas noteikumus.
7.15. Esi uzmanīgs un ievēro drošības noteikumus kāpjot pa trepēm.Neskrien, negrūsties un ej
lēnām.
7.16. Verot durvis, paskaties, kur ir tavi vai kāda cita pirkstiņi.
Par darba drošību, veicot praktiskus darbus.
7.17. Darbs ar šķērēm un plastilīna nazi.
● Darbojoties ar šķērēm un plastilīna nazi tikai pie galda. Esi uzmanīgs un nesavaino
sevi un savu blakussēdētāju.
● Strādājot ar šķērēm nerotaļājies. Nepavērs šķēres asos galus pret sevi un
blakussēdētāju.
● Ar šķērēm uzmanīgi pārvietojies pa grupu, turot tās ar asiem galiem uz leju.
7.18. Darbs ar zīmuļiem un otām.
●

Zīmuļus un otas izmanto tikai un vienīgi zīmēšanai.

● Strādājot ar zīmuļiem un otām nebaksti tos acīs, ausīs, degunā un mutē sev un
savam blakussēdētājam. Tu vari savainot sevi un savu blakussēdētāju.
7.19.

Darbs ar smalkajiem rokdarbu materiāliem (pērles, bumbiņas, pogas)
●

Strādājot ar pērlēm, bumbiņām, pogām nebāz tos sev un savam blakussēdētājam
acīs, degunā, ausīs un mutē. Tā radot veselībai traumu un būs jābrauc uz slimnīcu.

7.20. Darbs ar veidošanas materiāliem un zīmēšanas krāsām
● Veidošanas nodarbībā strādājot ar veidošanas materiāliem (plastilīns, plastika, ģipsi,
māls u.c) un zīmēšanas krāsām (guaša, ūdenskrāsas, marmorkrāsas u.c) izmantotos
materiālus un krāsas nemēģini to nogaršot. Izņēmums ir darbs ar konditorejas
izstrādājumiem, ja audzinātāja atļaut Tev mīklu nogaršot, Tu to droši vari darīt.
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7.21. Darbs pie cepeškrāsns
● Mājturības nodarbībās pie cepeškrāsns Tu drīksti atrasties tikai kopā ar audzinātāju
vai auklīti. Esi uzmanīgs.
7.22. Darbs ar adatu (šujadata, filcadata)
●

Strādājot ar adatām esi uzmanīgs. Tās ir ļoti asas. Uzmanies, lai neiedurtu sev
vai savam blakussēdētājam.

Noteikumi„Par personas higiēnu un darba higiēnu”
7.23. Atceries, ka katram ir savi higiēnas piederumus (ķemme, zobu suku, kabatas lakatiņš,
dvielītis, gultas veļa). Ievēro zobu birstīšu marķējumu, to novietošanas un glabāšanas
vietu.
7.24.

Mazgā rokas virs izlietnes ar ziepēm:
●Pēc katras tualetes apmeklēšanas reizes;
●Pirms un pēc katras ēdienreizes;
●Katru reizi pēc nepieciešamības;

7.29.

Nelieto otra kosmētiskos līdzekļus( higiēniskās lūpu krāsas).

Noteikumi “Par Drošību mācību laikā un mācību nodarbību starplaikos”
7.30.

Aceries, ka vienmēr jābūt skolotājas uzmanības lokā.

7.31.

Nodarbību laikā klausi skolotāju un konkrētās nodarbēs seko instrukcijām.

7.32.

Atrodoties grupas telpā tev jāievēro noteikumi un jāuzvedas klusi.

7.33.

Ja spēlē kustību spēles, jāievēro noteikumi.

7.34.

Pa grupas telpu pārvietojies ejot. Neskrien un nelec neatļautās vietās.
8.

Noslēguma jautājumi

8.1. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt Iestādes vadītājs, pedagoģiskā
padome, iestādes padome;
8.2. Izmaiņas Drošības noteikumos saskaņo Iestādes vadītājs.
8.3. Ar noteikumiem bērna vecāki tiek iepazīstināti mācību gada sākumā, vai uzsākot
apmeklēt izglītības iestādi, ko vecāki apstiprina ar savu parakstu.
8.4. Bērni ar noteikumiem tiek iepazīstināti pirms katra izglītības iestādē organizētā pasākuma
(atkārtoti visa mācību gada laikā vai pēc nepieciešamības). Iepazīstināšanu ar
noteikumiem dokumentē skolotāju dienasgrāmatā.
8.5. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem Privātās pirmsskolas
izglītības iestādes “Zīle” 2010. gada 22.novembrī izdotos drošības noteikumus.
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