RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLA
Maskavas iela 273, Rīga, LV-1063, tālr. 67187888, fakss 67687450, e-pasts: rkvs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīga
05.01.2017.

Nr. 17-1-nts

Skolēnu uzvedības noteikumi organizētās mācību ekskursijās
Izdoti saskaņā ar
Ministru Kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338
“Kārtība, kādā nodrošinām izglītojamo drošība izglītības iestādēs un
to organizētajos pasākumos” 7.5.punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas Ķengaraga vidusskolas (turpmāk –
izglītības iestāde) skolēni dodas un uzvedas mācību ekskursijā, kuras laikā tiek
organizēta nakšņošana gan Latvijas valsts robežās, gar ārpus tās robežām
(turpmāk – kārtība).
II. Skolēnu uzvedības noteikumi
2. Ierasties noteiktajā tikšanās vietā un laikā. Vietu un laiku nosaka grupas
vadītājs (ne vēlāk par 30 minūtēm pirms izbraukšanas).
3. Līdzi jābūt:


pasei (skolēniem, kuri nesasniedza 18 gadu vecumu, jābūt atzīmei par
to, ka ir izdota notariāli apstiprināta pilnvara);



notariāli apstiprinātai pilnvarai no vecākiem grupas vadītājam;



veselības apdrošināšanai.

4. Autobusā iekāpt organizēti, ieņemt tās sēdvietas, kuras nosaka grupas vadītājs.
Bez grupas vadītāja atļaujas, sēdvietas mainīt aizliegts.
5. Naudu un citas vērtīgas lietas aizliegts atstāt bez uzraudzības.
6. Ierodoties galamērķī, organizēti izkāpt no autobusa, uzmanīgi pārbaudīt
bagāžas, dokumentu, vērtīgu lietu esamību. Turēties kopā, nekur neatiet, sekot
grupas vadītāja norādījumiem.
7. Ierodoties viesnīcā ieņemt piešķirto istabu, saskaņā ar administrācijas un
grupas vadītāja norādījumiem.

8. Ievērot kārtības noteikumus viesnīcā:


uzturēt istabu tīru un kārtīgu;



nesmēķēt, nedzert alkoholiskos dzērienus;



nakts laikā (no plkst. 23:00 līdz plkst. 07:00) ievērot klusumu,
nepārvietoties no vienas istabas uz citu.

9. Nepamest viesnīcu bez grupas vadītāja atļaujas.
10. Pārgājiena, ekskursijas laikā:


grupai turēties kopā, neskriet priekšā, kā arī neatpalikt, neiet pa
brauktuvi;



šķērsojot ielu, ievērot ceļu satiksmes noteikumus;



nepamest grupu bez grupas vadītāja atļaujas.

11. Autobusu ekskursiju laikā:


organizēti iekāpt un izkāpt no autobusa;



ieņemt sēdvietas saskaņā ar grupas vadītāja, gida vai šofera
norādījumiem;



ievērot tīrību un kārtību.

12. Ekskursijas beigās organizēti atgriezties viesnīcā.
13. Apmeklējot teātri, muzeju, izstādi utt. ievērot kārtību un klusumu, nepamest
telpu līdz izrādes (ekskursijas) beigām.
14. Apmeklējot atpūtas vietas (piem. parku) ievērot drošības noteikumus, nepamest
grupu bez grupas vadītāja atļaujas.
15. Aizbraukšanas dienā, savākt un pārbaudīt bagāžas, dokumentu un vērtīgu lietu
esamību, organizēti savākties kopā un sekot grupas vadītāja norādījumiem,
doties uz autobusa izbraukšanas vietu.
III. Noslēguma jautājumi
16. Ar šo kārtību skolēnu vecāki (1.pielikums) un skolēni (2.pielikums) tiek
iepazīstināti pirms katras mācību ekskursijas. Iepazīšanos ar kārtību viņi
apliecina ar parakstu.
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I. Skrastiņa
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1.pielikums

Vecāku iepazīstināšana ar
05.01.2017. Rīgas Ķengaraga vidusskolas Iekšējiem noteikumiem Nr. 17-1-nts
“Skolēnu uzvedības noteikumi organizētās mācību ekskursijās”
Mācību ekskursija: __.__.____.-__.__.____. ___________________________________________
Nr.

Skolēna uzvārds, vārds

Klase

(vieta uz kuru dodas)
Datums
“iepazinos”

Vecāku Uzvārds, Vārds

Vecāku paraksts

1.
2.

2.pielikums

Skolēnu iepazīstināšana ar
05.01.2017. Rīgas Ķengaraga vidusskolas Iekšējiem noteikumiem Nr. 17-1-nts
“Skolēnu uzvedības noteikumi organizētās mācību ekskursijās”
Mācību ekskursija: __.__.____.-__.__.____. ___________________________________________
Nr.
1.
2.

Skolēna uzvārds, vārds

Klase

(vieta uz kuru dodas)
Datums
“iepazinos”

Paraksts

