SPORTA SKOLA “ARKĀDIJA”
Cieceres ielā 9, Rīgā, LV–1002, tālrunis 67474154, e-pasts: bjssarkadija@riga.lv

Sporta skolas „Arkādija” iekšējās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu
Apstiprināti 2020.gada 8.janvārī, Rīk nr.SPSA-20-1-rs

1. Vispārējie jautājumi
1.1. Sporta skolas „Arkādija” (turpmāk – skola) iekšējās kārtības noteikumi reglamentē skolas
darba organizāciju. Tie nosaka:
1.1.1. amatpersonas, kuras ir atbildīgas par iekšējās kārtības noteikumiem, to izstrādi,
instruktāžām un ievērošanu;
1.1.2. izglītības procesa organizāciju;
1.1.3. izglītojamo un pedagogu tiesības un pienākumus;
1.1.4. kārtību, kādā organizējamas sacensības, sporta nometnes;
1.1.5. evakuācijas plānu un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu un izvietojuma kārtību
skolā;
1.1.6. kārtību, kādā treniņu vietās uzturas izglītojamie un viņu vecāki;
1.1.7. alkohola, cigarešu, narkotisko vielu, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes
pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas
aizliegumu skolā un tās teritorijā;
1.1.8. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu
personu drošībai;
1.1.9. skolas direktora un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība
pret izglītojamo vai ja izglītojamais skolā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai
dzīvību;
1.1.10. atbildību par noteikumu neievērošanu.
1.2. Iekšējās kārtības noteikumus izstrādā skolas administrācija. Ar noteikumiem visus skolas
pedagogus un darbiniekus iepazīstina divas reizes gadā, ko pedagogi un darbinieki apliecina ar
parakstu attiecīgā instruktāžu žurnālā. Izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina
treneris nodarbību laikā divas reizes (mācību gadā sākumā un otrā mācību pusgada sākumā), kā
arī pēc katriem noteikumu grozījumiem un papildinājumiem, ko izglītojamie apliecina ar savu
parakstu e-klases žurnālā. Vecākus ar noteikumiem iepazīstina sporta treneris mācību gada
sākumā.
1.3. Skolas izglītojamo drošībai ir izstrādāta kārtība, kādā organizējamas sacensības un sporta
nometnes un kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar instrukcijām par drošību piedaloties
sacensībās, sporta nometnēs un mācību treniņu procesā.
1.4. Skolas telpās nav atļautas darbības, kuras nav saistītas ar tiešo audzināšanas un mācību
procesu.
1.5. Mācību telpās izglītojamiem, pedagogiem un darbiniekiem jāievēro darba drošības un
higiēnas noteikumi.
1.6. Izglītojamiem un pedagogiem jāievēro mācību treniņu nodarbību grafiki .
1.7. Skolas pedagogiem jāiepazīstina izglītojamie ar evakuācijas un rīcības plāniem nestandarta
situācijās.
1.8. Skolas izglītojamo un pedagogu pārkāpumi jāizvērtē taisnīgi, pamatojoties uz pārbaudītiem
faktiem, vispārpieņemtām sabiedrības uzvedības normām un ētikas kodeksu.
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2. Izglītības darba organizācija
2.1. Mācību – treniņu nodarbības notiek pēc licencētām profesionālās ievirzes izglītības
programmām. Profesionālās ievirzes izglītības programmas tiek realizētas pa mācību
gadiem. Nodarbības notiek saskaņā ar apstiprinātu nodarbību grafiku.
2.2. Mācību stundas ilgums skolā ir 40 minūtes.
2.3. Jauno izglītojamo uzņemšana skolā notiek divreiz gadā septembrī un janvārī.
2.4. Mācību gada sākumā mēneša laikā pēc uzņemšanas skolas direktors apstiprina grupu
izglītojamo sarakstus.
2.8. Izglītojamo nodarbību apmeklētību pedagogs reģistrē e-klases žurnālā, ja ir ilgāki kavējumi,
pedagogs interesējas par to iemesliem.
3. Piedalīšanās pasākumos
3.1. Skolas izglītojamie mācību plāna ietvaros piedalās sacensībās un treniņnometnēs. Bez
rīkotajiem pasākumiem izglītojamie var piedalīties arī dažādu citu organizāciju rīkotajās
sacensībās un nometnēs.
3.2. Sacensību vai nometņu pieteikumu iesniedz attiecīgās grupas sporta treneris, metodiķis vai
struktūrvienības vadītājs vismaz 5 dienas pirms tā norises, norādot izglītojamo sarakstu, vietu un
laiku .
3.3. Skolas direktors izdod rīkojumu par izglītojamo dalību sacensībās vai nometnē uz kura, par
savu apņemšanos pilnīgi atbildēt par izglītojamo drošības un veselības saglabāšanu visa
pasākuma laikā, parakstās attiecīgais sporta treneris.
.
4. Ētikas kodekss
4.1. Skola un katrs tās darbinieks pilnībā atbild par izglītojamo, pedagogu un skolas darbinieku
reputāciju.
4.2. Jāievēro konfidencialitāte savstarpējās attiecībās, t.i., informācijas neizpaušana trešajai
personai par izglītojamiem, pedagogiem un darbiniekiem.
4.3. Jāizturas saprotoši un iejūtīgi pret:
4.3.1. atšķirīgu tautību, kultūru, uzskatu un reliģiskās piederības cilvēkiem;
4.3.2. apkārtējiem, kuri guvuši fizisku vai garīgu traumu;
4.3.3. dažāda vecuma, dzimuma un seksuālās orientācijas cilvēkiem.
4.4. Izsakot kritiku vai aizrādījumus, jābūt objektīvam un nedrīkst aizskart cilvēku pašcieņu,
tiesības vai privāto dzīvi. Jāvērtē konkrētā rīcība, nevis apstākļi vai personība, neveidojot
vispārinātu spriedumu par personu.
4.5. Problēmas un konflikti, kas radušies skolas ikdienā, jārisina konstruktīvi un konfidenciāli.
Jāciena visu konfliktā iesaistīto personu viedokļi.
4.6. Izglītojamiem, pedagogiem un darbiniekiem savstarpējās attiecībās jāizturas ar savstarpēju
cieņu, iecietību un labestību. Nedrīkst pieļaut izsmieklu un ļaunu ironiju vai iebiedēšanu,
jānodrošina brīva viedokļu apmaiņa.
5. Sporta skolas izglītojamo tiesības.
5.1. Ikvienam skolas izglītojamam ir tiesības uz netraucētām metodiski pareizi atbilstoši
vecumam organizētām treniņu nodarbībām.
5.2. Tiesības uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību skolā un skolas organizētajās
sacensībās.
5.3. Skolas izglītojamam ir tiesības attīstīt savas fiziskās un sporta meistarības iemaņas.
5.4. Iegūt kvalitatīvas iemaņas sporta treniņos.
5.5. Pilnveidoties kulturālā un tikumiskā gaisotnē.
5.6. Pārstāvēt sporta skolu dažāda mēroga sacensībās.
5.7. Saņemt no sporta treneriem savlaicīgu informāciju par plānotajām sacensībām, nometnēm.
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5.8. Treniņu procesā izmantot skolas materiāli tehnisko bāzi.
5.9. Treniņu procesā izmantot skolas telpas, mācību līdzekļus bez maksas.
5.10. Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību skolas administrācijai.
5.11.Ierosināt skolas nolikumā izmaiņas un papildinājumus.
5.12.Paust savu attieksmi par treniņu procesa saturu un metodēm.
5.13.Izteikt priekšlikumus skolas darba pilnveidošanai.
5.14.Uz izglītojamo īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas aizsardzību
skolā.
6.Izglītojamo pienākumi.
6.1. Treniņu procesā apgūt profesionālās ievirzes sporta programmu.
6.2. Trenēties atbilstoši savām spējām .
6.3. Ievērot iekšējās kārtības noteikumus.
6.4. Saudzēt skolas vidi.
6.5. Skolas izglītojamam ir pienākums ievērot treneru tiesības uz apzināti netraucētu treniņu
procesa un sacensību organizēšanu un vadīšanu.
6.6. Sporta skolas izglītojamiem ir jāievēro personīgās higiēnas prasības.
6.7. Precīzi jāievēro drošības instrukcija, ugunsdrošības un skolas iekšējās kārtības noteikumi un
drošības noteikumi.
6.8. Precīzi jāievēro rīcība ārkārtas situācijā.
6.9. Ar cieņu izturēties pret valsts un skolas simboliem, kā arī pret dažādām rasēm, tautām,
etniskām grupām un to pārstāvjiem.
6.10. Skolas mācību treniņu nodarbību apmeklējumi ir obligāti.
6.11 Savlaicīgi ziņot sporta trenerim par mācību treniņu nodarbību kavējumu iemesliem (slimība,
trauma, neatliekami pasākumi vispārējās izglītības skolā.)
6.12. Skolas izglītojamiem uz treniņiem jāierodas savlaicīgi, vēlams ne ātrāk kā 15 min. pirms
mācību treniņu nodarbības. Īpašos gadījumos (transports) pieļaujams skolā ierasties ātrāk.
6.13. Skolas izglītojamiem uz mācību treniņu nodarbībām jāierodas līdzi ņemot nodarbībām
piemērotu apģērbu. Virsdrēbes un āra apavi jānovelk ģērbtuvē.
6.14. Pēc mācību treniņu nodarbības izglītojamiem ir jānomazgājas, jāpārģērbjas un jādodas
mājās.
6.15. Kategoriski aizliegts bez attiecīgu atbildīgo institūciju (amatpersonu) atļaujas vai
pilnvarojuma skolas telpās un tās teritorijā ienest, glabāt, lietot vai realizēt šaujamieročus, aukstos
ieročus (piemēram, nažus, kaķenes, lokus u.c.), gāzes baloniņus, gāzes pistoles, bīstamas
ķīmiskas vielas, sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas vielas un priekšmetus (tai skaitā
pirotehniku). Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamam
nekavējoties jāziņo skolas administrācijai un skolas direktoram.
6.16. Kategoriski aizliegts skolas telpās un tās teritorijā iegādāties, lietot, glabāt vai realizēt
alkoholu, arī alu, narkotiskās vai psihotropās vielas vai atrasties skolā alkohola, narkotisko,
toksisko vai psihotropo vielu reibumā. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas
darbiniekam vai izglītojamam nekavējoties jāziņo skolas administrācijai un skolas direktoram.
6.17. Skolas telpās un skolas teritorijā aizliegts uzvesties un pielietot emocionālu vai fizisku
vardarbību. Par šī noteikuma neievērošanu ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamajam
nekavējoties jāziņo skolas administrācijai un skolas direktoram. Ja izglītojamais skola apdraud
savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, skolas direktors rakstiski nosūta izglītojamā
vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar skolu.
6.18. Saņemot anonīmu ziņojumu par sprādzienbīstamu priekšmetu esamību vai to atrodot skolas
telpās vai tās teritorijā, ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamajam nekavējoties jāziņo
skolas administrācijai un skolas direktoram.
6.19. Saņemot skolā aizdomīgu pasta sūtījumu, ikvienam skolas darbiniekam vai izglītojamajam
nekavējoties jāziņo skolas administrācijai un skolas direktoram.
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6.20. Sporta skolas audzēkņiem aizliegts fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus sporta skolas
audzēkņus.
7. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana
7.1. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā administrācija ir tiesīga:
7.1.1. Uzaicināt izglītojamo uz administrācijas apspriedi;
7.1.2. Izteikt aizrādījumu rakstiskā veidā, informējot par to vecākus;
7.1.3.Izteikt aizrādījumu un brīdinājumu vecākiem rakstiskā veidā, uzaicinot uz pārrunām kopā ar
bērnu;
7.1.4.Ziņot par situāciju Bāriņtiesai, pašvaldības policijai, Valsts policijai vai bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijai.
8. Iepazīstināšanas kārtība ar šo noteikumu prasībām
8.1. Ar šo noteikumu prasībām savu mācību - treniņu grupu izglītojamos iepazīstina grupu
pedagogi katru septembri. Izglītojamo iepazīstināšanu ar šo noteikumu prasībām mācību-treniņu
grupu pedagogs reģistrē e-klases žurnālā.
8.2. Par šo noteikumu izpildi pārraudzību veic skolas direktora vietniece izglītības jomā.
Instruktāžu ierakstus mācību-treniņu grupu žurnālos kontrolē direktora vietniece izglītības jomā.
8.3. Šo noteikumu teksts pastāvīgi tiek izvietots skolas telpās redzamā vietā.

Direktors
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