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Abildes uz pirmās klases skolēnu vecāku jautājumiem 08.06.2017. 

Nr. Vecāku jautājumi, 

komentāri 
Atbildes 

1. Kur var uzzināt par pulciņa 

laikiem? Kad var 

pieteikties? 

1. septembrī  pedagogi informēs par pulciņiem. Tad arī būs 

iespēja pieteikties un rakstīt iesniegumu. Pulciņu laiki būs 

zināmi pēc tam, kad būs izveidots  mācību stundu saraksts. 

Interešu izglītības saraksts būs pieejams mājas lapā un 

skolas gaiteņa stendā. 

2. Vai skolā ir pagarinātā 

dienas grupa (PDG), līdz 

cikiem tā darbojas? Vai 

tiek pildīti mājas darbi?  

Skolā PDG 1. klasēm ir bezmaksas, tā darbojas līdz 18:00. 

Iesniegumus pieņemsim 1. septembrī. PDG pedagoga darba 

pienākums ir nodrošināt bērna brīvā laika organizēšanu, 

nevis  pildīt ar bērniem mājas darbus.  

3. Vai skolā tiek ierobežota 

telefona lietošana? 

Jā, stundu laikā telefonu lietot aizliegts. Pārējā laikā vecāki 

nosaka sava bērna telefona lietošanas kārtību. 

4. Kā var sazināties jūnijā ar 

klases audzinātājām? 

Jūnijā tikšanās ar pedagogiem vairs netiks organizēta, 

pedagogi  dodas atvaļinājumā. Nākošā tikšanās, kā jau 

sapulcē norunāts, paredzēta 1. septembrī plkst. 10:00. 

5. Komentārs: “..starpbrīžos 

un pēc stundām varētu 

laiku pavadīt ārā, bērnu 

laukumā, stadionā – 

patstāvīgi – bez skolotāja 

uzraudzības. Citādi nav 

vietas, kur paskraidīt un 

patrakot. Nav saprotams, 

kam domāts bērnu 

laukums, ja tur nedrīkst iet 

vieni paši bērni.” 

Attiecībā uz šī paša vecāka 

komentāru par sporta 

stundām – “lēkšanu pār 

āzi”u.c., atbildi nesniedzu. 

Aicinu rakstītāju uz 

individuālu sarunu pie 

direktora. 

Saskaņā ar 24.11.2009. MK noteikumiem Nr.1338 

“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos” un skolas 

01.06.2017.  iekšējiem noteikumiems “Rīgas Kultūru 

vidusskolas kārtība izglītojamiem” 33., 34. punktu, bez 

uzraudzības bērni nedrīkst uzturēties ne skolas telpās, ne 

teritorijā. Arī skraidīt un “patrakot” nav atļauts. Lai 

nodrošinātu bērnu drošību, vecāki uz skolu ved bērnus ne 

agrāk kā 15 min pirms stundu sākuma. Pēc PDG beigām, 

t.i., pēc plkst.18:00, kad skolotājam beidzas darbs, bērniem 

uzturēties skolā aizliegts. Pēc skolas beigām vecāki ir 

atbildīgi par bērna drošību un viņiem jānodrošina, ka 

bērns dodas mājās. Skolas dežuranta, apkopēja, sarga, 

sētnieka darba pienākumos neietilpst bērnu pieskatīšana, 

viņi nav atbildīgi par bērna drošību.  

Bērnu drošība ir vissvarīgākais jautājums, tādēļ, lūdzu, ar 

bērniem izrunājiet, ka palikt skolā, kad mācības un PDG ir 

beigusies, nav atļauts.  

6.  
Kādam jābūt tērpam sporta 

nodarbībā? 

Stundās sporta zālē bērniem jābūt īsajā sporta tērpā  

(t-krekls, tumši šorti), ja vien vecāki sapulcē nevienosies par 

vienādu tērpu visiem bērniem. Stadionā vēsākā laikā bērni 

sporto garajā sporta tērpā. Visus jautājumus sīkāk būs 

iespēja noskaidrot 1. septembrī pie klases audzinātājas. 
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7. Kam ir pieejami logopēda 

pakalpojumi? 

Logopēds septembrī pārbauda bērnus. Bērni, kuriem ir 

logopēdiska rakstura traucējumi, ar vecāku piekrišanu tiek 

nozīmēti pie logopēda uz nodarbību kursu. 

8. Komentārs: gribētos, lai 

būtu vairāk iepēju 

komunicēt ar visiem bērnu 

skolotājiem. 

Sākot ar 1. septembri, ikvienam vecākam būs iespēja 

komunicēt ar visiem priekšmetu pedagogiem gan e-klasē, 

gan arī tiekoties individuāli pēc iepriekšējas sazināšanās ar 

pedagogu.  

 

Mums, pedagogiem, ir patiess prieks par Jūsu atsauksmēm un  

labajiem vārdiem, novēlējumiem! 

Pateicamies par Jūsu atsaucību attiecībā uz skolas sakopšanu augustā! 

 

Lai Jums un Jūsu/mūsu bērniem jauka,  

piedzīvojumiem un pozitīvām emocijām piepildīta vasara! 

Uz tikšanos un sadarbību septembrī! 

 

Solveiga Linda Remese, direktore 


