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Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības
iestādē, kā arī informē vecākus un atbildīgās institūcijas, ja izglītojamais
bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi
Izdoti saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma
10.panta trešās daļas 2.apakšpunktu un
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde
informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes,
ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla
neapmeklē izglītības iestādi” 4.punktu

I. Vispārīgais jautājums
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Auces novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Pīlādzītis” (turpmāk – Iestāde) tiek veikts darbs ar izglītojamajiem, kuri neapmeklē Auces
novada pirmsskolas izglītības iestādi “Pīlādzītis”. Šo noteikumu mērķis ir samazināt
izglītojamo neattaisnotos Iestādes kavējumus.
II. Rīcība gadījumos, kad Iestādi neapmeklē izglītojamie
2. Izglītojamo ierašanos vai neierašanos Iestādē un nokavēto dienu uzskaiti par katru dienu veic
attiecīgais grupas skolotājs žurnālā vai e-žurnālā un medicīnas māsa veic atzīmi elektroniskajā
informācijas sistēmā.
3. Ja izglītojamais nevar ierasties Iestādē, vecāki (norādot izglītojamā uzvārdu un grupu) par
to informē laikā no plkst. 7.15-9.00, zvanot pa tālruni 63745308 vai 63745437; zvanot pa
tālruni, nosūtot īsziņu uz grupā norādīto skolotāju numuru.

4. Par iepriekš plānotu prombūtni, rakstiski informēt Vadītāju, ne vēlāk ka divas dienas
iepriekš, norādot paredzamo ierašanās datumu.
5. Ja izglītojamais nav ieradies Iestādē uz nodarbību sākumu un nav informācijas par
neierašanās iemeslu, grupu skolotāja nekavējoties, bet ne vēlāk kā dienas laikā, telefoniski
sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu neierašanās iemeslu.
6. Ja izglītojamais nav apmeklējis Iestādi infekcijas slimību dēļ, ģimenes ārsts izsniedz izziņu
vecākiem Iestādes informēšanai par izglītojamā veselības stāvokli un rekomendācijām
turpmākai izglītojamā aprūpei pakalpojuma laikā.
7. Ja izglītojamais slimības vai citu iemeslu dēļ Iestādi nav apmeklējis ilgāk par 3(trīs)
dienām, ierodoties Iestādē iesniegt aizpildītu ģimenes ārsta izziņu par izglītojamā veselības
stāvokli.
8. Ja izglītojamais Iestādi nav apmeklējis līdz 3dienām (izņemot infekcijas slimības), vecāks
iesniedz iesniegumu norādot kavējuma iemeslus.
9. Ja izglītojamais, kurš sasniedzis obligāto pirmsskolas izglītības programmas apguves
vecumu vairāk kā trīs dienas nav apmeklējis Iestādi un Iestādei nav informācijas par
neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, Iestāde par to nekavējoties
rakstveidā vai elektroniskā veidā informē Auces novada izglītības nodaļu, lai tie atbilstoši
savai kompetencei koordinētu Iestādes neapmeklēšanas cēloņu novēršanu, ja tas nepieciešams,
informētu sociālo dienestu, bāriņtiesu, kā arī citas institūcijas atbilstoši to kompetencei.
10. Ja ir pamatotas aizdomas par izglītojamā, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē
Iestādi, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm,
Iestāde par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.
11. Katras grupas skolotājs ir atbildīgs par vecāku precīzas kontaktinformācijas
nodrošināšanu.
III. Noslēguma jautājums
12. Šie noteikumi stājas spēkā 2019. gada 11. septembrī.
SASKAŅOTS
PII “Pīlādzītis”
pedagoģiskās padomes sēdēs
04.09.2019. protokols Nr.3-9/3
11.09.2019. protokols Nr.3-9/4
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