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Pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” noteikumi par rīcību, ja 

izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību 

Izdoti saskaņā ar 24.11.2009. Ministru Kabineta 

noteikumu Nr.1338 „Kārtība kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos” 6.5.punktu. 

1. Noteikumi nosaka vadītāja un pedagogu rīcību, ja izglītojamais (turpmāk – bērns) apdraud 

savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību. 

2. Ja bērns pirmsskolas izglītības iestādē „Margrietiņa” (turpmāk – iestādē) apdraud savu vai 

citu personu drošību, veselību vai dzīvību: 

2.1. grupas skolotāja informē iestādes metodiķi un medicīnas māsu, lai analizētu konstatēto 

faktu; 

2.2. grupas skolotāja rakstiski informē iestādes vadītāju par konstatēto faktu, sastādot aktu, 

kurā norādīts, kad, cikos, kurā vietā un kādā veidā noticis apdraudējums; 

2.3. grupas skolotāja informē bērna vecākus par notikušo faktu. 

3. Ja bērns iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību atkārtoti, 

grupas skolotāja, metodiķe un medicīnas māsa tiekas ar bērna vecākiem, lai informētu par 

viņa uzvedību, uzklausītu vecāku viedokli un rakstiski vienojas par turpmāko rīcību 

(atbalsta personāla – psihologa, neirologa u.c. speciālistu apmeklējums), nosakot termiņu, 

kurā vecāki sniegs iestādei atgriezenisko saikni – informāciju par ieteikumu izpildi. 

3.1. Ja vecāki sadarbojas: 

3.1.1. grupas skolotāja seko bērna uzvedības izmaiņām – fiksē pozitīvās un negatīvās 

izmaiņas; 

3.1.2. vecāks veic atbalsta personāla ieteiktos pasākumus; 

3.1.3. grupas skolotāja regulāri pārrunā ar metodiķi situācijas saskarsmē ar bērnu; 

3.1.4. grupas skolotājas veic konsultatīvo darbu ar pārējo grupas audzēkņu vecākiem. 
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3.2. Ja vecāki nesadarbojas: 

3.2.1. vadītāja rakstiski (papīra vai elektroniskā formā) nosūta bērna vecākiem 

informāciju par bērna uzvedību un nepieciešamo sadarbību ar iestādi; 

3.2.2. vadītāja rīkojumā nosaka atbalsta personāla (metodiķe, medicīnas māsa u.c.) 

pienākumus, lai veicinātu sadarbību ar bērnu un vecākiem un izstrādātu atbalsta 

pasākumus atbilstoši bērna vajadzībām un situācijai; 

3.2.3. vadītājai ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu 

uzlabojumus bērna uzvedībā un mācībās; 

3.2.4. ja vecāki neierodas pēc vadītājas aicinājuma vai neiesaistās situācijas risināšanā, 

tad iestāde informē Sociālo dienestu un/vai Bāriņtiesu par situāciju iestādē ar 

bērnu un viņa vecākiem. 

4. Ja trīs mēnešu laikā pēc ieteikumu realizēšanas nav vērojami nekādi uzlabojumi, tad vecāki 

tiek aicināti pie iestādes administrācijas. Sarunas laikā skolotāji un speciālisti informē par 

ieteikumu realizēšanu un bērna uzvedību, pārrunā iespējas koriģēt darbības plānu vai 

nepieciešamības gadījumā iesaka vērsties pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai izvērtētu 

bērna veselības stāvoklim, spēju un attīstības līmenim piemērotāko izglītības programmu. 

5. Ja vecāki atsakās bērnu vest uz pedagoģiski medicīnisko komisiju, tad iestādes vadītāja 

informē Sociālo dienestu un/vai Bāriņtiesu. 

 

Vadītāja      Jana Rūce 


