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4.pielikums
Liepājas 8.vidusskolas 23.09.2014.
iekšējiem noteikumiem
„Izglītojamo drošības noteikumi”

DROŠĪBAS NOTEIKUMI DODOTIES EKSKURSIJĀ, PĀRGĀJIENĀ VAI
PASTAIGĀ
Izdotas saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra
noteikumiem Nr. 1338 ”Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” 7.5.punktu.
1. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgais pedagogs direktoram iesniedz rakstisku informāciju
skolas direktoram ne vēlāk kā 7 dienas pirms pārgājiena vai ekskursijas norises, kurā norādīts
pārgājiena vai ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās veids,
nakšņošanas vieta, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas.
2. Skolas direktors pēc iesnieguma saņemšanas izdod rīkojumu , ar kuru atļauj vai aizliedz pieteikto
pārgājienu vai ekskursiju.
3. Mācību ekskursijā pilsētas teritorijā (bibliotēka, Kultūras Centrs, muzejs u.c.) pedagogs atbild par
izglītojamo drošību šajā ekskursijā.
4. Braucot mācību ekskursijā 1 skolas pedagogs atbild par 15 skolēniem;
5. Ejot pārgājienā 1 skolas pedagogs atbild par 10 skolēniem.
6. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā notiek klases izglītojamo pārbaude pēc saraksta un tiek
atzīmēti klātesošie. Katras izglītojamo grupas vadīšanai tiek nozīmēts pedagogs. Otrā pārbaude notiek
pēc ierašanās ekskursijas vai pārgājiena vietā, trešā - pirms došanās atpakaļceļā, ceturtā – pēc
atgriešanās no ekskursijas vai pārgājiena.
7. Pārgājiena vai ekskursijas atbildīgā persona nodrošina izglītojamo instruēšanu par drošības
noteikumiem un šo faktu apliecina žurnālā ar ierakstu „iepazinos”, ar izglītojamo parakstiem un
datumu. Obligāti ievērojami ceļu satiksmes noteikumi (Pielikums Nr.5).
8. Atbildīgais pedagogs ne vēlāk kā trīs 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).
9. 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.
10. Pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā atbildīgā persona iepazīstina izglītojamos ar dabas aizsardzības
prasībām un informē tos par indīgiem augiem (velnābols, driģenes, parastā zalktene, bālā suņu sēne
u.tml.) un rāpuļiem (čūskām, zirnekļveidīgiem), infekcijas slimību pārnēsātājiem (piem. grauzēji) un
izplatītājiem (ērcēm, kukaiņiem), kurus iespējams sastapt ekskursijas vai pārgājiena laikā.
11. Atbildīgais pedagogs nodrošina nelaimes gadījumā cietušajam pirmās palīdzības sniegšanu notikuma
vietā, ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizē cietušā nogādāšanu
ārstniecības iestādē;
12. Ekskursijas vai pārgājiena laikā atbildīgā persona atkarībā no apstākļiem nodrošina nepieciešamo
drošības noteikumu ievērošanu.
13. Sastopoties ar sprāgstvielām vai citām bīstamām vielām nekavējoties par to jāziņo atbildīgajai personai
un ir kategoriski aizliegts:
13.1. tās izkustināt no vietas, celt, mest vai sist pa tām;
13.2. tās izjaukt, nest uz mājām, likt ugunī vai ūdenī;
14. Nelaimes gadījumā atbildīgā persona:




cietušajam sniedz pirmo palīdzību;
ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai organizē cietušā nogādāšanu
ārstniecības iestādē;
 par nelaimes gadījumu nekavējoties informē skolas direktoru un cietušā vecākus.
15. Ja izglītojamo izvešanai uz ekskursiju vai pārgājienu vietām izmanto sabiedrisko transportu, viņu
iesēdināšana transportlīdzeklī notiek pa grupām iepriekš nozīmētā pieaugušā pavadībā, pie kam
transportlīdzeklī vispirms iekāpj skolēni un pēc tam – persona, kura viņus pavada. Tādā pašā kārtībā
notiek bērnu izsēdināšana no transportlīdzekļa.
16. Dodoties ekskursijā vai pārgājienā jāuzģērbj sezonai un laika apstākļiem atbilstošu apģērbu.
17. Pārgājienos vai ekskursijās ņemt līdzi neplīstošus traukus.
18. Brauciena laikā aizliegts izliekties pa logiem, iekāpt un izkāpt no transporta līdzekļa tā kustības laikā.
19. Bīstamas situācijas gadījumā atbildīgā persona pārtrauc ekskursiju vai pārgājienu un informē par to
skolas direktori.
20. Ugunskuru drīkst kurināt tikai pieaugušo klātbūtnē, šim nolūkam ierādītās vietās. Ja ugunskura vieta
nav ierādīta, tad tā ir jāizvēlas, ievērojot dabas aizsardzības prasības, un jāiekārto, apliekot to ar
akmeņiem un apberot apkārt ar smiltīm.
21. Ugunskura iekurināšanai nedrīkst izmantot viegli uzliesmojošas vielas un materiālus.
22. Beidzot kurināt ugunskuru, tas ir jāaplej ar ūdeni vai jāapber ar smiltīm tā, lai nebūtu redzami
ceļamies dūmi no oglēm vai nesadegušām pagalēm.
23. Ekskursijas vai pārgājiena laikā aizliegts:
23.1. mēģināt noteikt jebkura no savāktiem augiem garšu, jo tā var saindēties, kā arī saslimt ar kuņģa un
zarnu slimībām;
23.2. novilkt apavus un staigāt basām kājām;
23.3. dzert ūdeni no atklātām ūdenstilpnēm;
23.4. atpalikt no grupas, atdalīties no grupas nebrīdinot ekskursijas vadītāju.
24. Jebkuras traumas gadījumā griezies pie pedagoga. Viņam ir pārgājiena aptieciņa pirmās palīdzības
sniegšanai.
25. 15.Sastopoties ar sprāgstvielām vai citām bīstamām vielām nekavējoties par to jāziņo atbildīgajai
personai un ir kategoriski aizliegts:
25.1. tās izkustināt no vietas, celt, mest vai sist pa tām;
25.2. tās izjaukt, nest uz mājām, likt ugunī vai ūdenī.
Sagatavoja direktores vietnieks informātikas jautājumos
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