LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

LIEPĀJAS A. PUŠKINA 2.VIDUSSKOLA
Reģ.Nr.3013900936
Liedaga ielā 5, Liepājā, LV 3416, tālrunis 634 31772, e-pasts: 2vsk@liepaja.edu.lv

APSTIPRINĀTS
ar Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas
direktores 21.09.2018. rīkojumu Nr 121 – r

Kārtība
“Par SIA ”Bāriņu iela” sporta zāles un ģērbtuvju izmantošanu, drošības
nodrošināšanu un rīcību pēc nodarbībām
I.

Vispārējie noteikumi

1. Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas (turpmāk – Skola) iznomātajā sporta zālē iekšējo
kārtību, dienas režīmu, skolotāju un skolēnu drošību, pienākumus un tiesības nosaka
Izglītības likums, Vispārējas izglītības likums, Sporta likums, citi ārējie normatīvie
akti, Skolas nolikums, līgums starp Skolas administrāciju un SIA”Bāriņu iela” un šie
iekšējās kārtības noteikumi. Tie attiecas uz sporta skolotājiem un 8.-12. klašu
izglītojamajiem.
2. Sporta stundas SIA”Bāriņu iela” notiek no 01.10.18. līdz 31.12.18. pēc mācību plāna
divas dienas nedēļā 8.-12. klasēm : ceturtdienās 8.45-12.55 un piektdienās no 8.4514.25.
3. Citu klašu Skolas izglītojamo uzturēšanās sporta zālē vai ģērbtuvēs pieļaujamas tikai
ar sporta skolotāja atļauju. Skolotājs ir atbildīgs, lai nepiederošas personas: citu skolu
izglītojamie, vecāki vai citas personas neuzturētos SIA”Bāriņu iela”.
4. Sporta skolotājs iepazīstina izglītojamos ar drošību sporta zālē. Sporta nodarbības
apmeklējošie izglītojamie ar šiem drošības noteikumiem un iekšējās kārtības
noteikumiem tiek iepazīstināti 2018.gada septembra pēdēja nedēļā, parakstoties
instruktāžas lapā, kas glabājas pie skolotāja. Veic ierakstu e-žurnālā.
5. Izglītojamo drošība un rīcība nestandarta situācijās, sporta masu pasākumos un sporta
sacensībās, un nodarbībās noteikta ar skolas direktora rīkojumu normatīvajos
dokumentos. Ar tiem izglītojamie tiek iepazīstināti pirms katrām sacensībām.
6. Par izglītojamo drošību sporta zālē un garderobēs, kā arī teritorijā, atbild sporta
skolotājs, kurš vada nodarbību.
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II.

Sporta skolotāja pienākumi un tiesības

7. Skolotāja pienākums ir izskaidrot izglītojamajiem viņu pienākumus un tiesības,
uzturoties sporta zālē un ģērbtuvēs, apkārtnē un kontrolēt to ievērošanu. Informēt par
ielu satiksmes noteikumiem un uzvedību transporta līdzekļos un uz ielas.
8. Nodarbības sporta zālē notiek tikai skolotāja vadībā. Nepieciešamības gadījumā
sadarbojas ar SIA”Bāriņu iela”.
9. Skolotājam tiek izsniegta lietošanai SIA”Bāriņu iela” lietošanai sporta zāles atslēga.
Skolotājs to nedrīkst nodot un uzticēt citai personai. Tā pēc nomas līguma Nr.NL18/0918/01 izbeigšanās jāatdod iznomātājam.
10. Pirms nodarbības skolotājs atslēdz signalizāciju sporta zālei, pēc nodarbības ieslēdz
signalizāciju.
11. Skolotājs atslēdz un pēc nodarbības aizslēdz telpas.
12. Skolotājam sporta zālē jāierodas bez kavējuma, vismaz 15 minūtes pirms nodarbības
sākuma.
13. Skolotājs ir atbildīgs, lai viņa vadītā nodarbība beigtos savlaicīgi un visi izglītojamie
organizēti un vienlaicīgi atstātu sporta zāli un ģērbtuves un laikā nokļūtu uz mācību
procesu IP realizēšanas vietās (Kuršu 20 un Ganību 106).
14. Skolotājs ir atbildīgs par to, lai izglītojamie uz nodarbību sporta zālē ierastos attiecīgā
apģērbā – sporta tērpā, un neatkarīgi no gadalaika, ikvienam sporta zāles apmeklētājam
būtu maiņas sporta apavi.
15. Skolotājs atbild par tīrību un kārtību sporta kompleksā, tāpēc viņa pienākums ir sekot,
lai izglītojamie ievērotu personīgās higiēnas prasības un uzturētu tīrību sporta zālē un
ģērbtuvēs.
16. Skolotāja, kurš vada nodarbību sporta zālē, pienākums ir:
16.1. pirms nodarbības sākuma rūpīgi apskatīt nodarbības vietu, pārliecināties par
inventāra kārtību, nostiprinājumu un drošību, par vietas atbilstību sanitāri
higiēniskajām prasībām;
16.2. instruēt audzēkņus par kārtību, pakāpenību un drošības ievērošanu, izpildot
vingrinājumus;
16.3. nodarbībai beidzoties, rūpīgi apskatīt un sakārtot nodarbības vietu;
16.4. inventāra vai sporta kompleksa telpu bojājuma gadījumā skolotājam nekavējoties
jāinformē skolas vadība un kopīgi jānoskaidro negadījuma apstākļi;
16.5. nenodarbinātos izglītojamos, kuri nepiedalās nodarbībā, izvietot noteiktā vietā
sporta zāle. Atbildība par viņiem sporta skolotājam.
16.6. disciplīnas neievērošanas gadījumā ziņot klases audzinātajam, atbalsta personālam,
dežūrējošajam administratoram.
17. Skolotājam vienmēr jāzina un jāatceras, ka biežākie traumu cēloņi ir:
17.1. nesakārtota un nepārbaudīta nodarbības vieta;
17.2. bojāti rīki un inventārs;
17.3. neatbilstoši tērpi un apavi;
18. Skolotājam ir tiesības izteikt priekšlikumus un ierosinājumus.
19. Piedalīties sporta darba plānošanā un plāna realizēšanā.
20. Sadarboties ar sporta organizācijām un institūcijām.
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21. Izmantot likumdevēja paredzētās tiesības. Ziņot par pārkāpumiem.
III.

Drošības pasākumi

22. Noteikumi par klašu ierašanos uz sporta stundām. Pielikums Nr.1
22.1. 8.a klase piektdien plkst.12.15 pēc matemātikas stundas laborantes J.Radenko
pavadībā dodas uz sporta zāli Bāriņu 12. Pēc sporta stundām –uz mājām;
22.2. 8.b klase piektdien plkst. 9.25 pēc matemātikas laborantes J.Radenko pavadībā
dodas uz sporta zāli Bāriņu 12. Pēc tam kopā ar J.Radenko atgriežas plkst.12.30 uz
mācību priekšmetu stundām.
22.3. 9.a klase ceturtdien plkst. 8.40 sāk mācību stundas sporta zālē Bāriņu 12. Pēc
sporta stundām plkst. 10.00 patstāvīgi atgriežas Kuršu 20 mācību procesa
turpināsanai;
22.4. 9.b klase ceturtdien plkst. 12.15 pēc matemātikas laborantes J.Radenko pavadībā
dodas uz sporta zāli Bāriņu 12. Pēc tam uz mājām.
22.5. 10.a klase ceturtdien plkst. 10.50 ierodas uz mācību procesu Bāriņu ielā 12. Pēc
tam patstāvīgi atgriežas Ganību 106, pēc tam patstāvīgi plkst.12.40 atgriežas
Ganību 106, turpinot mācību procesu;
22.6. 10.b klase ceturtdien plkst.10.50 ierodas Bāriņu 12 no Ganību 106 uz sporta
stundām, pēc tam patstāvīgi plkst.12.40 atgriežas Ganību 106, turpinot mācību
procesu;
22.7. 11.a klase piektdien plkst. 9.00 ierodas uz mācību procesa sākumu Bāriņu 12, pēc
tam patstāvīgi plkst.10.50 atgriežas Ganību 106, turpinot mācību procesu;
22.8. 12.a un 12.b klase piektdien plkst. 8.45 ierodas patstāvīgi uz sporta stundām
Bāriņu ielā.
23. Dodoties uz sporta nodarbību vietu, ievērot uzvedības un ielu satiksmes noteikumus.
24. Uz sporta nodarbībām izglītojamajam ierasties sporta tērpā un tīros sporta apavos.
25. Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties sporta stundā, dodas uz sporta zāli
Bāriņu 12 un skolotājam iesniedz attaisnojošu zīmi un atrodas sporta zālē, vēro vai
piedalās mācību procesā. Ierodas ar maiņas apaviem.
26. Bumbas drīkst izmantot tikai tiem mērķiem, kuriem tās paredzētas.

III Izglītojamo tiesības un pienākumi
27. Nodarbībai beidzoties, izglītojamajam nekavējoties jāatstāj sporta zāle un 5 – 10
minūšu laikā jāatbrīvo ģērbtuve.
28. Kategoriski aizliegts bez skolotāja atļaujas un uzraudzības atrasties sporta zālē un
ģērbtuvēs vai kā citādi traucēt sporta zālē notiekošo mācību procesu.
29. Izglītojamam jāievēro visas higiēniskās prasības un tīrība visā sporta kompleksā, lai
pēc nodarbības telpās netiktu atstāti papīri, dzērienu pudeles, maisiņi u.tml.
30. Stingri aizliegts sporta zālē atrasties ielas apavos un apģērbā (obligāta pārģērbšanās).
Uz nodarbību sporta zālē jāierodas atbilstošā formā – sporta tērpā.
31. Izglītojamā pienākums sporta zālē ir:
31.1. sekot līdzi un izpildīt visus skolotāja norādījumus;
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31.2. saudzēt SIA”Bāriņu iela” piederošo inventāru un sporta kompleksa telpas;
31.3. inventāra bojāšanas gadījumā ziņot par to skolotājam un atlīdzināt zaudējumus, ja
bojājums izdarīts tīši vai drošības noteikumu neievērošanas gadījumā;
31.4. ziņot skolotājam par dažāda veida nekārtībām (ķīviņi vai strīdi starp
izglītojamajiem, tīrības un kārtības neievērošana SIA”Bāriņu iela”;
31.5. par sporta ģērbtuvēs atstātajām, aizmirstajām materiālajām vērtībām skolotāji un
skolas vadība neatbild;
31.6. nepieciešamības gadījumā, pirms stundas vienojoties ar sporta skolotāju, vienā
plastikāta maisiņā saliktās stundā iesaistīto skolēnu vērtslietas drīkst novietot
skolotāja norādītajā vietā. Skolotājs par saturu neatbild.
IV Noslēguma jautājums
32. Sporta zāles un ģērbtuvju izmantošanas izmaksas mācību procesam sedz Dibinātājs.
33. Nepieciešamības gadījumā mācību procesa laikā maršrutam Ganību 106 - Bāriņu 12 Ganību 106 - Kuršu 20 var saņemt talonus.
34. Kārtība spēkā no 01.10.2018. līdz 31.12.2018.

E. Plamše

Direktore

Sagatavoja E. Plamše
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Pielikums Nr.1
Kārtībai “Par SIA”Bāriņu iela” sporta zāles
un ģērbtuvju izmantošanu, drošības
nodrošināšanu un rīcību pēc nodarbībām

Laika tabula

Klase
8.a
8.b
9.a
9.b
10.a
10.b
11.a
12.a un 12.b

Adrese un diena
Bāriņu 12
piektdien
Bāriņu 12
piektdien
Bāriņu 12
ceturtdien
Bāriņu 12
ceturtdien
Bāriņu 12
ceturtdien
Bāriņu 12
ceturtdien
Bāriņu 12
piektdien
Bāriņu 12
piektdien

Ierašanās laiks
un vieta no
kurienes
12.30
Kuršu 20
10.25
Kuršu 20
8.45
No mājām
12.30
Kuršu 20
10.50
No mājām
10.50
Ganību 106
9.00
No mājām
8.45
No mājām
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Mācību procesa
turpināšanas
laiks un vieta

Atbildīgā
persona

Uz mājām

J.Radenko

Kuršu 20
12.30
Kuršu 20
10.25
Uz mājām
Ganību 106
12.40
Ganību 106
12.40
Ganību 106
10.50
Ganību 106

J.Radenko
J. Radenko
J.Radenko
Patstāvīgi
Patstāvīgi
Patstāvīgi
Patstāvīgi

