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KĀRTĪBA, KĀDĀ IR ORGANIZĒJAMĀS ADAPTĀCIJAS NODARBĪBAS
TOPOŠAJIEM PIRMKLASNIEKIEM DAUGAVPILS 9.VIDUSSKOLĀ
Izdota saskaņa ar Daugavpils 9.vidusskolas nolikuma 11.19 punktu.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Kārtība nosaka noteikumus un procesus, kādā ir organizējamas adaptācijas nodarbības
topošajiem pirmklasniekiem Daugavpils 9. vidusskolā, to apstiprina un grozījumus veic Daugavpils
9. vidusskolas direktors.
1.2. Kartība ir saistoša personālam, izglītojamiem (turpmāk tekstā – bērns) un viņu vecākiem.
1.3. Kartība nosaka noteikumu, kas nodrošina bērnu drošību un viņu tiesību ievērošanu,
nosaka bērnu pienākumus, vecāku tiesības un pienākumus, atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
1.4. Kartības ievērošana ir saistoša visiem bērniem, bērnu vecākiem un personālam.
1.5. Adaptācijas nodarbības Daugavpils 9. vidusskolā ir bezmaksas.
2. Adaptācijas nodarbību mērķi
2.1. Popularizēt Daugavpils 9.vidusskolas tēlu sabiedrībā.
2.2. Sekmēt Daugavpils 9. vidusskolas attīstību, piesaistot jaunus izglītojamus.
2.3. Veicināt topošu pirmklasnieku adaptācijas procesu, pārejot uz citu izglītības sistēmas
pakāpi:
2.3.1. palīdzēt bērnam labāk adaptēties vienaudžu vidū;
2.3.2. paplašināt un pilnveidot bērnu saskarsmes iemaņas (prasmes klausīties, iejusties otrā,
prasme izpaust savas vajadzības, prasmes sadarboties);
2.3 3. veicināt veiksmīgu adaptāciju skolā, iepazīstot skolas telpas, noteikumus, skolotājus.
2.3.4. sekmējot veiksmīgu pāreju no bērnudārza uz skolu.

3. Nodarbību saturs
3.1. Loģika (skaitļošanas prasmju attīstīšana)
3.2. Runas attīstība (rakstīšanas, lasīšanas, klausīšanas un runāšanas prasmju attīstīšana)
3.3. Angļu valoda (rakstīšanas, lasīšanas, klausīšanas un runāšanas prasmju attīstīšana)
3.4. Latviešu valoda (rakstīšanas, lasīšanas, klausīšanas un runāšanas prasmju attīstīšana)
4. Nodarbības laiks
4.1. Nodarbības notiek saskaņā ar Daugavpils 9.vidusskolas direktora apstiprinātu plānu, laika posmā
no novembra līdz janvāra beigām, sestdienās.
4.2. Vienas nodarbības ilgums - 30 astronomiskās minūtes.
4.3. Nodarbību norises laiks:
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

Laiks
10.00. - 10.30.
10.35. - 11.05.
11.10. – 11.40.
11.45. – 12.15.

Pārtraukums
(minutēs)
5
5
5
►

5. Topošo pirmklasnieku pienākumi un uzvedības noteikumi
5.1. Skolā ierasties savlaicīgi, bet ne agrāk kā 15 minūtes līdz mācību nodarbību
sākumam, izņemot gadījumus, ja tas ir saistīts ar sabiedrisko transportu, virsdrēbes nodot ģērbtuvē.
5.2. Mācību nodarbību laikā nodarboties ar mācību priekšmeta apguvi, līdzi ņemot visus
nepieciešamos mācību līdzekļus, burtnīcas, rakstāmpiederumus.
5.3. Ievērot Daugavpils 9.vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus (pieejami: www.daug9vsk.lv).
6. Vecāku pienākumi un tiesības
6.1. Informēt savus bērnus par Daugavpils 9.visdusskolas iekšējas kārtības noteikumiem: uzvedības un
drošības noteikumiem skolā.
6.2. Nodrošināt bērnu savlaicīgu ierašanos mācību iestādē.
6.3. Plkst. 12. 15. pēc nodarbībām sagaidīt savu bērnu skolas vestibilā.
6.4. Nodrošināt bērnus ar nodarbībām nepieciešamajiem rakstāmpiederumiem un burtnīcām un citiem
individuālās lietošanas piederumiem, kas būs nepieciešami adaptācijas nodarbību norisei.
6.5. Vecākiem ir tiesības saņemt skolas psihologa konsultāciju par sava bērna sagatavotību skolai.
6.6. Vecākiem ir iespēja apmeklēt informatīvo sanāksmi ar skolas administrāciju.
6.7. Vecāku pienākums pirms nodarbību sākuma informēt skolas personālu par bērna īpašam
vajadzībām vai nepieciešamo speciālo aprūpi.
6.8 Vecāki apņemas pilnu atbildību par bērna veselību un drošību adaptācijas nodarbību laikā.

6.9. Vecāku pienākums ievērot Daugavpils 9. vidusskolas Iekšējas kārtības noteikumus un doto
kārtību.
6.10. Vecākiem ir tiesības jebkura laikā uzsākt un pārtraukt adaptācijas nodarbību apmeklēšanu.
7. Skolas pienākumi un tiesības
7.1. Skolas pienākums piedāvāt adaptācijas nodarbības saskaņā ar direktora apstiprinātu plānu.
7.2. Savlaicīgi informēt bērnu vecākus par izmaiņām nodarbību sarakstā.
7.3. Skolai ir tiesības veidot nodarbību saturu nesaskaņojot to ar bērnu vecākiem.
7.4. Skolai ir tiesības atteikt bērnam piedalīties adaptācijas nodarbībās, gadījumos ja to neatļauj telpas
piepildījums un materiāli tehniskais stāvoklis.
7.5. Skola patur tiesības atteikt vecākiem un bērniem piedalīties adaptācijas nodarbībās par skolas
iekšējas kārtības neievērošanu vai par darbībām, kas apdraud savu vai citu personu dzīvību, veselību
(t.s. arī emocionālu) un drošību.
7.6. Skolai ir tiesības grozīt doto kārtību, jebkura laikā, par nozīmīgākajiem grozījumiem brīdinot
vecākus elektroniskā veidā, vismaz vienu nedēļu iepriekš.
7.7. Skolas darbinieki uzņemas atbildību par ātras palīdzības izsaukšanu, ja radās tāda nepieciešamība,
ka arī sniegt bērnam pirmo palīdzību.
8. Pārējie noteikumi
8.1. Jebkuri strīdi un kārtībā neatrunāti jautājumi tiek risināti pārrunu veidā, ja tas nav iespējams tad
LR normatīvu aktu ietvaros.

