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Kārtības noteikumi skolas garderobē
I. Vispārīgie jautājumi
1. Iekšējie noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka kārtību, kādā izglītības
iestāde nodrošina dežurēšanu garderobē.
2. Rīgas 34.vidusskolas (turpmāk- Skolas) noteikumi izdoti saskaņā ar
Izglītības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1338 "Kārtība,
kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos", Skolas nolikumu.
II. Kārtības noteikumi skolas garderobē
2.1. Katras mācību dienas sākumā un beigās dežūru skolas garderobē
nodrošina:
2.1.1. garderobes darbinieks;
2.1.2. Speciāli nozīmēti dežurējošie skolotāji;
2.2. Garderobes darbinieks apkalpo 1.-5. klases skolēnus, veicot šādus
darbus:
2.2.1. saņem un izdod virsdrēbes;
2.2.2. saņem un izdod maiņas apavus;

2.2.3. var pieņemt sporta formu glābšanai garderobē, ja atrodas tam
piemērotā somā;
2.2.4. koordinē dežurējošo vidusskolēnu darbu.
2.3. Dežurējošos skolēnus darba garderobē no 6. Līdz 12. klasei nozīmē
klases audzinātājs;
2.4. No katras 6.-12.klases garderobē dežurē viens cilvēks, kurš apkalpo
tikai savas klases skolēnus;
2.5. Dežūru grafiku saskaņā ar stundu sarakstu katru piektdienu sastāda
6.-12.klases audzinātāji, katrs savai klasei;
2.6. Dežūrējošie skolēni no 10.-12.klases, kuri saskaņā ar noteikumu 2.5
punktu palīdz garderobes darbiniekam, apkalpo 1.-5.klases skolēnus;
2.7. Klašu audzinātāji saskaņā ar direktora vietnieces audzināšanas jomā
izstrādāto dežūru grafiku garderobē, norīko dežūrējošos skolniekus;
2.8. Katru dienu no 10.-12.klasēm garderobē dežurē divi skolēni;
2.9. Dežurējošie skolēni uzsāk darbu garderobē plkst. 7.50 un beidz ar
zvanu uz pirmo stundu;
2.10. 6.-12.klases skolēni otro reizi dežurē stundu beigās saskaņā ar
konkrētās klases stundu sarakstu;
2.11. 10.-12.klases skolēni, kuri apkalpo 1.-5.klases skolēnus, dežurē
garderobē starpbrīdī plkst. 12.20
2.12. Papildus no dežurējošās 10.-12.klases, skolēni dežurē skolas
trešajā stāvā plkst. 10.30 un plkst. 11.25;
2.13. Katru dienu dežurējošās 10.-12.klases skolas trešajā stāvā dežurē
divi skolēni saskaņā ar klases audzinātājas sastādītu grafiku;
2.14. Par skolēnu ierašanos dežūrā atbild klases audzinātājs, neierašanās
gadījumā klases audzinātājam jānozīmē citi skolēni;
2.15. Dežurējošie skolotāji veic dežūru skolas garderobē katrā starpbrīdī
no 8.55 līdz 14.55 saskaņā ar direktora vietnieces audzināšanas jomā
izstrādāto grafiku;
2.16. Ja dežurējošais skolotājs sastopas ar konfliktsituācijām vai
pārkāpumiem savas dežūras laikā viņam par to jāinformē dežurējošais
administrators;
2.17. Noteikumi stājās spēkā ar 2011.gada 19.septembrī.
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