4. pielikums
Iekšējiem noteikumiem Nr. Nr.1-9/32-2
DROŠĪBAS NOTEIKUMI DODOTIES EKSKURSIJĀ VAI PĀRGĀJIENĀ
1. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs direktoram, ne vēlāk kā trīs darba
dienas iepriekš, iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts pārgājiena vai ekskursijas mērķis,
maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids, nakšņošanas vieta, saziņas
iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas.
2. Ekskursija vai pārgājiens līdz 30 skolēniem grupā tiek organizēts vismaz divu pieaugušo
pavadībā, no kuriem viens ir atbildīgais pedagogs.
3. Atbildīgais pedagogs ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā
informē vecākus par pārgājiena vai ekskursijas mērķi, maršrutu, ilgumu, pārvietošanās veidu,
nakšņošanas vietu, saziņas iespējām un pirmās palīdzības sniegšanas iespējām. Obligāti
ievērojami ceļu satiksmes noteikumi (Pielikums Nr.5).
4. Vecāki informē atbildīgo pedagogu par sava bērna veselības traucējumiem vai īpatnībām, ja
viņam nepieciešama īpaša uzmanība, kā arī par saziņas iespējām ar vecākiem norādot
kontakttālruni.
5. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona iepazīstina izglītojamos ar dabas
aizsardzības prasībām un informē tos par indīgiem augiem un rāpuļiem, kurus iespējams sastapt
ekskursijas vai pārgājiena laikā.
6. Bīstamas situācijas gadījumā atbildīgā persona pārtrauc ekskursiju vai pārgājienu un informē
par to skolas direktoru.
7. Ekskursijas vai pārgājiena laikā atbildīgā persona atkarībā no apstākļiem nodrošina
nepieciešamo drošības noteikumu ievērošanu.
8. Sastopoties ar sprāgstvielām vai citām bīstamām vielām un priekšmetiem nekavējoties par to
jāziņo atbildīgajai personai un ir kategoriski aizliegts tām pieskarties.
9. Nelaimes gadījumā atbildīgā persona:
9.1. cietušajam sniedz pirmo palīdzību;
9.2. ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizē cietušā nogādāšanu
ārstniecības iestādē;
9.3. par nelaimes gadījumu nekavējoties informē skolas direktoru un cietušā vecākus.
Direktore:

/Z. Ivana/

Mazsalacas vidusskolas direktorei
…… klases audzinātājas (-a) .......................................................................
iesniegums.
Lūdzu atļaut …… klases skolēniem doties ..................................................................................
Mērķis.....................................................................................................................................................
Norises datums ......................................................................................................................................
Maršruts .................................................................................................................................................
Izbraukšanas laiks plkst. ….......... no ....................................................................................................
Paredzamais atgriešanās laiks ...............................................................................................................
Pārvietošanās veids ...............................................................................................................................
Nakšņošanas vieta .................................................................................................................................
Medicīniskais nodrošinājums ................................................................................................................
Saziņas iespēja ar klases audzinātāju (tālruņa nr.) ................................................................................
Dalībnieku saraksts
N.p.k.

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Vecāku tālruņa numurs

Ar satiksmes drošības noteikumiem un instrukciju par drošību ekskursijās, pārgājienos esmu
iepazīstinājusi (-is), par ko dalībnieki ir parakstījušies drošības noteikumu instruktāžas lapā.
……………………
/datums/

…………………….
/paraksts/

Direktores rīkojums: …………………………………………………………

