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Par izglītojamo drošību ārpusskolas pasākumos
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu Nr. 1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos” 7.5. punktu.

1. Vispārīgie nosacījumi
Instrukcijas mērķis ir iepazīstināt audzēkņus ar drošības prasībām ārpusskolas pasākumos
(konkursos, koncertos, festivālos, izstādēs, ekskursijās un tml.).
2. Vispārīgās prasības
2.1. Pirms došanās uz ārpusskolas pasākumu atbildīgais pedagogs iesniedz rakstisku
informāciju par apmeklējamo pasākumu skolas administrācijai, norādot- pasākuma veidu,
laiku, pasākuma ilgumu, dalībnieku sarakstu, nokļūšanas veidu, nakšņošanas vietu un par
pasākumu atbildīgās personas.
2.2. Skolas direktors izdod rīkojumu par piedalīšanos pasākumā, dalībniekiem un nozīmē
atbildīgās personas.
2.3. Par došanos uz ārpusskolas pasākumu atbildīgais pedagogs savlaicīgi informē
audzēkni un viņa vecākus par piedalīšanos pasākumā.
2.4. Vecāku pienākums ir informēt atbildīgo personu par bērna veselības stāvokli (diēta,
alerģiskas izpausmes, astma u.c. veselības traucējumi).
2.5. Pirms došanās uz ārpusskolas pasākumu skolas atbildīgā persona veic audzēkņu
instruktāžu.
2.6. Pirms došanās uz ārpusskolas pasākumu, kā arī pēc tā beigām atbildīgais pedagogs
pārskaita audzēkņus un pārliecinās par katra audzēkņa klātesamību.
2.7. Ierodoties uz ārpusskolas pasākumu atbildīgais pedagogs pārliecinās par pasākuma
norises vietas drošību, aprīkojumu un tml., atbilstoši plānotā pasākuma norisei.
2.8. Gadījumā, ja pasākuma rīkošanas vieta neatbilst drošības vai citām prasībām,
pedagogam ir tiesības atteikties no dalības šajā ārpusskolas pasākumā.

2.9. Ja pasākums notiek ārpus telpām, atbildīgajam pedagogam jāpārliecinās par laika
apstākļu atbilstību plānotajam pasākumam. Ja meteoroloģiskie apstākļi ir nelabvēlīgi vai
kaitīgi un apdraud audzēkņu drošību vai veselību, atbildīgajam pedagogam ir tiesības
atteikties no dalības šajā ārpusskolas pasākumā.
2.10. Audzēkņus uz ārpusskolas pasākumu drīkst pavadīt viens atbildīgais pedagogs, ja
audzēkņu skaits nepārsniedz 10.
2.11. Ja ārpusskolas pasākumā piedalās 11 līdz 20 audzēkņi – audzēkņus uz pasākumu
drīkst pavadīt ne mazāk kā divas atbildīgās personas, no kurām viens ir atbildīgais
pedagogs (viens var būt kāds no audzēkņa vecākiem).
2.12. Ja ārpusskolas pasākumā piedalās 21 līdz 40 audzēkņi – audzēkņus uz pasākumu
drīkst pavadīt ne mazāk kā trīs atbildīgās personas (viens var būt kāds no audzēkņa
vecākiem).
2.13. Ja ārpusskolas pasākumā piedalās 41 un vairāk audzēkņi – audzēkņus uz pasākumu
drīkst pavadīt ne mazāk kā četras atbildīgās personas (divi var būt no audzēkņu vecāku
vidus).
2.14. Atbildīgais pedagogs ir atbildīgs par audzēkņu nokļūšanu uz un no ārpusskolas
pasākuma vietas.
3. Rīcība nelaimes gadījumā
3.1. Ja ārpusskolas pasākuma laikā, dodoties uz vai no tā, notiek jebkāds negadījums,
kurš var apdraudēt vai apdraud audzēkņa drošību vai veselību, atbildīgajam pedagogam
ir:
3.1.1. Nekavējoties jānovērtē situācija;
3.1.2. Jāsaglabā miers;
3.1.3. Jāsniedz pirmā palīdzība;
3.1.4. Jāvēršas pēc palīdzības atkarībā no radušās situācijas un iespējām;
3.1.5. Ja iespējams, kopā ar audzēkņiem jāatstāj bīstamā vieta;
3.1.6. Par notikušo, līdzko tas iespējams, jāinformē audzēkņa vecāki.
4. Prasības audzēkņiem
4.1. Audzēkņiem ierodoties ārpusskolas pasākumā un atgriežoties no pasākuma ir
jāievēro Ceļu satiksmes noteikumu pamatprasības.
4.1.1. Pārvietojoties kājām, jāiet pa gājējiem paredzēto ietvi vai ceļa nomali;
4.1.2. Pārvietojoties pa ceļa nomali, jāiet pretim automašīnu braukšanas virzienam;
4.1.3. Ielu vai ceļu jāšķērso tikai atļautās vietās;
4.1.4. Aizliegts šķērsot ceļu vai ielu tuvu braucošu automašīnu priekšā;
4.1.5. Pārvietojoties diennakts tumšajās stundās, obligāti jālieto atstarotājs;
4.1.6. Šķērsojot brauktuvi, vispirms jāpārliecinās vai netuvojas transporta līdzeklis no
labās puses, pēc tam – no kreisās puses.
4.2. Ja nokļūšanai uz ārpusskolas pasākumu un atpakaļ no tā tiek izmantots transporta
(tajā skaitā sabiedriskais), audzēkņiem jāievēro sekojošas prasības:
4.2.1. iekāpt transporta līdzeklī bez grūstīšanās;
4.2.2. Ja nav iespējas apsēsties, obligāti turēties pie šim nolūkam paredzētiem rokturiem
vai atbalstiem;
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4.2.3. Netraucēt apkārtējiem (skaļi nesarunāties, bez vajadzības nepārvietoties pa
transporta līdzekli un tml.);
4.2.4. Izkāpt no transporta līdzekļa tikai pēc tam, kad tas pilnībā apstājies.
5. Citas prasības
5.1. Ārpusskolas pasākuma norises laikā neizklīst, bez nepieciešamības neatstāt
pasākuma telpas vai vietu.
5.2. Audzēkņiem prombūtni, arī īslaicīgu, obligāti saskaņot ar atbildīgo pedagogu.
5.3. Pasākuma laikā rūpēties par personīgo higiēnu – pēc tualetes apmeklējuma obligāti
nomazgāt rokas ar ziepēm.
5.4. Pirms izmantot sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu pakalpojumus, obligāti nomazgāt
rokas.
5.5. Nepieskarties strāvas vadiem, bīstamām, piemēram, nezināmas izcelsmes izlijušām
vielām, dažādām konstrukcijām, apgaismes ķermeņiem.
5.6. Ja ir notikusi saskare ar bīstamu vai nezināmas izcelsmes vielu, nekavējoties
informēt par to atbildīgo pedagogu.
6. Citi nosacījumi
6.1. Ar instrukciju par drošību ārpusskolas pasākumos iepazīstina katra audzēkņa
specialitātes skolotājs vai atbildīgie grupu vadītāji pirms katra pasākuma.
6.2. Audzēknis iepazīšanos ar instrukciju par drošību ārpusskolas pasākumos apliecina
instruktāžas lapās ar ierakstu "iepazinos", datumu un parakstu.

Direktors

A.Cingujevs

Pakalniete 67434848
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