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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI BĒRNIEM 

pirmsskolas izglītības iestādē 
 

 Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 21.punktu un   

2009.gada 24.novembra Ministru Kabineta noteikumu 

 Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

 drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” 6. punktu 

 

1,5-3 gadus veciem bērniem 

 

1. Vienmēr ievēro skolotāju un visu iestādes darbinieku norādījumus. 

2. Visas lietas pēc rotaļāšanās noliec tām paredzētajās vietās. 

3. Pastaigas laikā uzturies kopā ar citiem grupas bērniem. Ja vēlies rotaļāties citā vietā, 

lūdz atļauju skolotājai. 

4. Ja atgadījies kas slikts tev vai citam bērnam, vai pieaugušajam, vai esi pamanījis 

draudus savai un citu drošībai, nekavējoties pastāsti skolotājai, skolotājas palīdzei vai 

citam pieaugušajam, kas atrodas tuvumā. 

 

+ bērniem no 3 gadu vecuma 

 

5. Grupas telpās un zālē uzvedies mierīgi, ievēro pieklājīgas uzvedības normas. 

6. Saudzē rotaļlietas, aprīkojumu, augus, dzīvniekus, taupīgi lieto ūdeni un mācību 

materiālus, ievēro tīrību. 

7. Ejot pa kāpnēm, esi uzmanīgs, ja nepieciešams, pieturies pie kāpņu margām. 

8. Ja kāds tev dara pāri, vērsies pēc palīdzības pie skolotājas vai jebkura iestādes 

darbinieka. Pieaugušie palīdzēs pārtraukt un atrisināt radušos situāciju. 



9. Mājup no pirmsskolas izglītības iestādes dodies tikai kopā ar vecākiem vai personām, 

kas pilnvarotas tevi izņemt. Pirms došanās mājup vienmēr atvadies no skolotājām. 

 

+ bērniem no 5 gadu vecuma 

 

10. Ja tevi pirmsskolas pagalmā aizskar kāds svešs cilvēks vai dzīvnieks, pievērs sev citu 

pieaugušo uzmanību, skaļi sauc palīdzību! 

11. Izdzirdot trauksmes signālu, pārtrauc rotaļāties, dodies pie skolotājas un izpildi visus 

pieaugušo norādījumus. Evakuācijas plāns izvietots uz planšetes kāpņu telpā. 

Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietota iestādes gaitenī pie telefona. 

12. Uz pirmsskolu līdzi ņem tikai tādas personīgās mantas un priekšmetus, kas ir droši 

tev un pārējiem bērniem. 

13. Gadījumā, ja pārkāpsi noteikumus, iestādes darbinieki tev izteiks aizrādījumu un par 

notikušo informēs tavus vecākus. 

 

 

Vadītāja                                                                                                                     Dace Nagle 


