Gulbenes 2.PII “Rūķītis”
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OBLIGĀTĀ IZGLĪTĪBAS VECUMA IZGLĪTOJAMO IKDIENAS APMEKLĒJUMA
REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA

Izdota pamatojoties uz Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde
informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla
neapmeklē izglītības iestādi” 4.punktu

1. Vecāku kompetence
1.1. Ja izglītojamais (turpmāk- bērns) nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi
(turpmāk tekstā- iestāde), vecāku pienākums ir laikā līdz plkst. 8.30- par
kavējuma iemeslu informēt iestādi (grupas skolotājas, administrācijas
pārstāvi). Kontaktinformācija iestādē: 64472139;m.t. 26361073, e-pasts
pirmsskola2@gulbene.lv vai E-klases saziņā.
1.2. Ja paredzams, ka bērns neieradīsies vairākas dienas (attaisnojošu iemeslu dēļ),
vecākiem savlaicīgi jāiesniedz rakstveida iesniegums, kas adresēts iestādes
vadītājai.
2. Grupas skolotājas kompetence
2.1. Obligātā izglītības vecuma- 5,6 gadīgo bērnu ierašanos vai neierašanos
iestādē katru dienu reģistrē grupas skolotāja, izdarot atbilstošu ierakstu
grupas žurnālā E-klases sistēmā.
2.2. Laikā līdz 9.30 grupas skolotājām ir jāziņo iestādes administrācijai( vadītājai vai
medicīnas māsai) par bērniem, par kuru neierašanās iemesliem nav
attaisnojoša iemesla/ informācijas
2.3. Katras grupas skolotājas ir atbildīgas:
2.3.1. par vecāku iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem, fiksējot vecāku
personīgos parakstus,
2.3.2. par precīzas kontaktinformācijas sniegšanu vecākiem, nodrošinot ikdienas
saziņu ar bērnu vecākiem;
2.3.3. par sistemātisku informācijas sniegšanu administrācijai ikdienā- par bērnu
neattaisnotiem kavējumiem.
3. Iestādes administrācijas kompetence
3.1. Ja bērns vairāk nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis iestādi un nav saņemta
informācija par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par
attaisnojošu:
3.1.1. iestādes administrācijas pārstāvis reģistrē datus Valsts izglītības
informācijas sistēmā un vienojas ar bērna vecākiem par tikšanos, lai
pārrunātu problēmas, kas liedz bērnam saņemt valstī noteiktās obligātās
izglītības iespējas;
3.1.2. sadarbojas ar pašvaldības Sociālo dienestu vai citām pašvaldības
institūcijām, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu ģimenei,
3.2. Ja bērns arī turpmāk neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē iestādi,
administrācijas pārstāvis reģistrē datus Valsts izglītības informācijas sistēmā un

Gulbenes 2.PII “Rūķītis”
Reģ.nr.4401901933
informē pašvaldības izglītības pārvaldes atbildīgo speciālistu par esošo
situāciju un veiktajiem pasākumiem .
3.3. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā bērna tiesības, kas bez attaisnojoša
iemesla neapmeklē izglītības iestādi, izglītības iestāde par to informē
pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības institūciju.
4. Šie noteikumi tiek publicēti iestādes un 5,6gadīgo bērnu grupu informatīvajos
stendos un stājas spēkā pēc to apstiprināšanas ar iestādes vadītāja rīkojumu.

Apstiprināta ar Gulbenes 2.PII “Rūķītis” vadītājas 12.02.2019. rīkojumu nr.
2PII/1.4/19/3

