RĪGAS 74. VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 3713900758
Induļa ielā 4, Rīgā, LV–1084, tālrunis 67802533, 67599121, fakss 67802532, e-pasts
r74vs@riga.lv
Rīgā
2016.gada 5.septembrī
Izdota saskaņā ar MK 2009. gada 24. novembra noteikumu Nr.1338
“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” 3.10. punktu un
saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta
19.01.2016. vēstuli Nr.1-19.2/17
“Par izglītojamo drošības nodrošināšanu”
Skolēnu un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība
Rīgas 74. vidusskolā
1. Šie iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā skolēnu vecāki un citas nepiederošas
personas uzturas Rīgas 74. vidusskolā (turpmāk Skola);
2. Nepiederoša persona šo noteikumu izpratnē ir ikviena persona, kuras darba vai
mācību vieta nav Skola;
3. Nepiederoša persona, ieejot skolā, piereģistrējas pie skolas dežuranta 1. stāva
vestibilā:
3.1. uzrādot caurlaidi Skolas dežurantam, 1.-4.klašu skolēnu vecāki/ aizbildņi
vai citas personas iet uz pagarinātās dienas klasi pēc bērna;
3.2. uzrādot Skolas dežurantam personu apliecinošu dokumentu un nosaucot
savu vārdu, uzvāŗdu, ierašanās iemeslu, paredzamo tikšanās ilgumu;
4. Skolēnu vecāki/aizbildņi un citas personas, kuras pavada sākumskolas audzēkņus
uz Skolu un sagaida viņus pēc stundām, drīkst ieiet Skolā tikai līdz vestibilam pie
skolas dežuranta vai līdz garderobei, kur 1. klases skolēnus pirms stundām sagaida un
pēc stundām atved skolotājs;
5. Ja vecāks/aizbildnis vēlas tikties/konsultēties ar bērna audzinātāju vai priekšmeta
skolotāju, viņš elektroniski vai telefoniski iepriekš vienojas par abpusēji izdevīgu
laiku un vietu;
6. Ja vecāks/ aizbildnis ir iepriekš vienojies ar klases audzinātāju/ priekšmetu
skolotāju par tikšanās laiku un vietu, skolotājs par to informē dežurantu ar ierakstu
apmeklētāju žurnālā pie Skolas dežurantes;
7. Skolas telpās aizliegts ienākt un uzturēties personām alkohola vai citu apreibinošo
vielu ietekmē;
8. Par nepiederošās personas uzturēšanos Skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild
darbinieks, pie kura nepiederošā persona ir ieradusies;
9. Nepiederošā persona, kura uzturas Skolā bez piereģistrēšanās vai neievēro šos
noteikumus, tiek izraidīta ārpus Skolas telpām vai, lai izpildītu šos noteikumus, tiek
izsaukta pašvaldības policija.
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