Pielikums Nr.1
Iekšējas kārtības noteikumien
Nr. VSZ-19- 5-nts

Skolēnu vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Rīgas
Ziepniekkalna vidusskolā.
1. Skolēnu vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Rīgas Ziepniekkalna
vidusskolā (turpmāk – Kārtība), izstrādāta saskaņā ar 2009. gada 24. novembra LR
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un Rīgas
Ziepniekkalna vidusskolas “ Iekšējās kārtības noteikumiem”( pielikums Nr.2)
2. Kārtība nosaka skolēnu vecāku un citu personu, kas nav skolas skolēni vai
darbinieki (turpmāk – Apmeklētāji) uzturēšanās kārtību Rīgas Ziepniekkalna
vidusskolas ēkās Īslīces ielā 4ā un Ozolciema ielā 26.
3. Skolas dežurants uzrunā skolā ieradušos Apmeklētājus, uzzinot ierašanās iemeslu
un sniedzot viņiem nepieciešamo informāciju, kā arī reģistrējot Apmeklētājus “Rīgas
Ziepniekkalna vidusskolas apmeklētāju reģistrācijas žurnālā”.
4. Nepieciešamības gadījumā Apmeklētājs tiek pavadīts pie attiecīgā skolas
darbinieka.
5. 1. klases skolēnu vecākiem tiek izsniegtas caurlaides, kuru darbības laiks ir no
mācību gada 1. septembra līdz mācību gada 31. maijam.( attiecas uz Ozolciema ielu
26)
6. Uzrādot caurlaidi, 1. -2. klases skolēnu vecāki var pavadīt bērnu līdz ģērbtuvēm
vai klases telpai un sagaidīt bērnu pie ģērbtuves vai klases telpas, nereģistrējoties
“Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas apmeklētāju reģistrācijas žurnālā”. ( attiecas uz
Ozolciema ielu 26)
7. 3. – 12. klases skolēnu vecākiem, sagaidot savus bērnus pēc mācību stundām vai
nodarbībām, jāuzturas skolas vestibilā.
8. Pedagogs mācību stundu un nodarbību laikā nedrīkst pārtraukt mācību procesu, lai
uzņemtu skolēnu vecākus, kolēģus un citas personas.
9. Par Apmeklētāja uzturēšanos skolā atbildību uzņemas darbinieks, pie kura šī
persona ieradusies.
10. Personas, kuras skolā ieradušās veikt remontdarbus vai sniegt pakalpojumus tiek
pavadītas pie skolas direktora vietnieka saimnieciskajā darbā.
12. Policijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, inspekciju, valsts un pašvaldības
institūciju darbinieki tiek pavadīti pie skolas direktora, bet viņa prombūtnes gadījumā
– pie dežūrējošā skolas administrācijas pārstāvja.
13. Skolā netiek ielaisti Apmeklētāji, kas ir alkohola vai narkotiku reibumā vai izturas
agresīvi. Ja šādi Apmeklētāji nepakļaujas dežuranta aicinājumam pamest Rīgas
Ziepniekkalna vidusskolas telpas, dežurants ziņo par situāciju skolas direktoram un ir
tiesīgs izsaukt pašvaldības policiju.
14. Dežurants iepazīstina Apmeklētājus ar šiem noteikumiem, bet Apmeklētāju
nepakļaušanās gadījumā dežurants ziņo par situāciju skolas direktoram un ir tiesīgs
izsaukt pašvaldības policiju.

