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Vecāku iekšējās kārtības noteikumi 

  

Pirmsskolas izglītības grupu darba laiks piecas darba dienas nedēļā no plkst. 7.00 
līdz plkst. 19.00. 

  

1. Bērnu uzņemšana PI grupā 

Bērns tiek uzņemts PI grupā: 

1.1.  iesniedzot pamatskolas „Gaismas tilts 97” direktorei  iesniegumu, bērna dzimšanas apliecību un dzīvesvietas deklarēšanas izziņu un 
noslēdzot līgumu ar skolu un ēdinātāja uzņēmumu, 

1.2. iesniedzot audzinātājai bērna medicīnas karti ar ziņām par bērna dispanserizāciju, profilaktiskām potēm un veselības stāvokļa novērtējumu, 
ārsta izziņu par to, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem. 

  
2. Organizatoriski administratīvie pienākumi 
 

2.1. Ievērot PI grupu darba laiku – katru darba dienu no 7.00- 19.00 

2.1. Bērnus uz grupu jāatved ne vēlāk kā 8.30. 

2.2. Ja bērnu nav iespējams atvest uz grupu līdz 8.30, tad bērnam brokastis jānodrošina mājās.   

2.3. Vecākiem vai personām, kuras atved bērnu uz grupu, bērns obligāti jānodod grupas skolotājai vai auklītei. Pretējā gadījumā PII neatbild par 
bērna dzīvību un veselību.   

2.4. Bērnu no grupas var izņemt jebkurā vecākiem izdevīgā laikā. Pakaļ bērnam jāierodas ne vēlāk kā plkst. 18.45, bet sagatavošanas grupu 

bērniem ne ātrāk kā plkst.17.00. 

2.5. Aizliegts: 
          2.6.1.Bērnu no grupas izņemt iereibušām personām. 
          2.6.2. Bērniem vecumā līdz 13 gadiem. 

          2.6.3. Personām, kuras nav uzrādītas grupas ziņu kartītē vai arī, ja par šīm personām grupas skolotāja nav brīdināta iepriekš personīgi. 
          2.6.4. Vest uz grupu slimu bērnu. 

          2.6.5  Vest uz grupu bērnu ar pedikulozi. 

2.7. Atvedot bērnu uz grupu, jāinformē audzinātāja par iespējamām novirzēm no normas, kas neapdraud citus bērnus, bērna veselības stāvoklī 
(astmas lēkmes, ar ēdienkartes izņēmumiem un taml.).   

2.8. Jāreaģē uz norādījumiem (speciālistu apmeklējumi, profilaktiskas potes),ko izteicis ārsts, kurš veic bērnu profilaktiskās pārbaudes grupā. 

2.9. Ja bērns neapmeklē PI grupu: 

            2.9.1. Slimības dēļ – jābrīdina PI skolotāja saslimšanas dienā līdz plkst. 7.30 

            2.9.2. Ģimenes apstākļu dēļ – jāraksta iesniegumu iepriekšējā dienā. 

            2.9.3. Ja bērns slimības vai citu iemeslu, par kuriem iepriekš nav ziņots, dēļ nav apmeklējis PI grupu vairāk kā divas dienas, ierodoties 

grupā, jāuzrāda ārsta zīme. 

            2.9.4. Ja bērns pedikulozes dēļ nav apmeklējis grupu, tad ārsta zīmi par tīru galvu jāuzrāda neatkarīgi no neapmeklēto dienu skaita. 

2.10. Bērns uz PI grupu ir jāatved tīrs, apkopts, kārtīgā un bērnam atbilstošā ērtā apģērbā, kuru bērns var viegli uzģērbt, noģērbt, aizpogāt un 
aizsaitēt. 

2.11. Bērns jānodrošina ar viņa izglītošanai nepieciešamajiem personīgās lietošanas kancelejas piederumiem, sporta tērpu un apaviem 
nodarbībām laukā un telpās.   

2.12. Jāapmeklē vecāku sapulces un citi PI grupas organizētie pasākumi vecākiem. 



2.13. Starpgadījumus, pārpratumus kā pirmajā instancē skaidrot pie PI skolotājām, tad administrācijas. 

2.4.  Savlaicīgi veikt maksājumus par pusdienām un pulciņiem, ja bērns tādus apmeklē. 

2.14. Vecākiem ir tiesības: 

           2.14.1. Saņemt jebkuru informāciju par bērna audzināšanu, izglītošanu un attīstību grupu darba laikā vai vadības, psihologa 

pieņemšanas laikā. 

            2.14.2.    Iepriekš saskaņojot laiku ar skolotājiem, vērot grupu nodarbības. 

            2.14.3.    Sniegt ierosinājumus sadzīves jautājumos un saņemt atbildi par to īstenošanas iespējām. 

            2.14.4.    Saņemt informāciju (kvīti, rēķinu) un nepieciešamības gadījumā skaidrojumu par aprēķināto maksu par ēdināšanu. 

           

  

3. Kārtība, kādā tiek veikti norēķini ar vecākiem par bērna uzturēšanos pirmsskolas iestādē  

3.1. Pārskaitīt līgumā vai tā pielikumā noteikto maksu par bērna ēdināšanu katru mēnesi trīspusējā līgumā norādītajā laikā un kontā. 

3.2. Pirms aiziešanas vasaras brīvlaikā, jāraksta iesniegums, ja tas nesakrīt ar laiku, kad grupa slēgta un jāveic maksājumus par iepriekšējo 
periodu par ēdināšanu un pulciņu nodarbībām. 

  

   
4. Iemesli bērna atskaitīšanai no pirmsskolas iestādes   

4.1.Bērnu no PI grupas atskaita, ja: 

           4.1.1. Bērna veselības stāvoklis pēc ārstu komisijas slēdziena nepieļauj bērna atrašanos vispārējā tipa pirmsskolas izglītības iestādē. 

          4.1.2. Ja bērns bez attaisnojoša iemesla ilgāk nekā 1 mēnesi neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi vai 3 mēnešu periodā apmeklēto 

dienu skaits ir mazāks nekā 30.  

          4.1.3. Ja vecāki noteiktajā termiņā  nav samaksājuši par bērna uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādē.  

          4.1.4. Ja vecāki sistemātiski nepilda  vecāku iekšējās kārtības noteikumus.  

4.2. Par bērna atskaitīšanu vecāki tiek brīdināti 7 kalendārās dienas pirms bērna atskaitīšanas no pirmsskolas izglītības iestādes. 

4.3. Ja vecāki bērnu no PI grupas izņem ģimenes vai citu apstākļu dēļ, bērna dokumenti: attīstības karte tiek izsniegti pēc apmaksas kvīts 
uzrādīšanas. 
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