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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Viesītē
Nr. 4-2020

24.08.2020.

Grozījumi Viesītes vidusskolas 2019.gada 25.marta iekšējos noteikumos
Nr.4 “Iekšējās kārtības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu,
Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 68.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu
Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5.apakšpunktu
Izdarīt Viesītes vidusskolas 2019.gada25.marta iekšējos noteikumos Nr.4 „“Iekšējās kārtības
noteikumi” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 15.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“15.4. ievērojot Viesītes vidusskolas iekšējos noteikumus “Kārtība mācību
procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā
Viesītes vidusskolā”
Vaļņu ielā 7 -2020./2021.māc.g. noteikt šādus stundu un starpbrīžu laikus:
1.stunda – pl.8.10 – 8.50
2.stunda - pl.9.00 – 9.40
3.stunda – pl.9.50 – 10.30
4.stunda – pl.10.40 – 11.20
I pusdienu starpbrīdis – pl.11.20 – 11.35 (Pusdienas -3., 4.a/ b, 5.a, 10.kl.)
5.stunda – pl.11.35 – 12.15
II pusdienu starpbrīdis – pl.12.15 – 12.30 (Pusdienas- 5.b, 6.a/ b, 7.a, 11.kl.)
6.stunda – pl.12.30 – 13.10

2
III pusdienu starpbrīdis – pl.13.10 – 13.25 (Pusdienas -7.b, 8.a/ b, 9.a/b, 12.kl.)
7.stunda – 13.25 – 14.05
8.stunda – 14.15 – 14.55
2. Izteikt noteikumu 23. punktu šādā redakcijā:
“23.
Izglītības iestādes ārpusstundu pasākumi notiek ne ilgāk kā līdz:
23.1.
1.– 4. klasei – plkst.18:00
23.2.
5. – 8. klasei – plkst.21:00
23.3.
9. – 12. klasei – plkst. 23:00 (ja izglītojamais ir sasniedzis 16 gadu
vecumu)
Izņēmumu gadījumos (izlaidumi, salidojumi u.c.), skolas vadība var noteikt citu
pasākumu beigu laiku.”
3. Izteikt noteikumu 33. punktu šādā redakcijā:
“33.Lai nodrošinātu izglītojamā likumiskos pienākumus attiecībā uz izglītības
ieguvi, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību, izglītības iestāde Vaļņu ielā 7 slēdz
izglītības iestādes ārdurvis no plkst. 9:00 līdz 13:10 (pamatojums: Satversmes 116.pants,
Izglītības likuma 54. pants un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4.nodaļa).”

Grozījumi pieņemti un apstiprināti Viesītes vidusskolas pedagoģiskās padomes sēdē
27.08.2020.
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