Drošība

Atbildība

Cieņa

Klasē

1. Mācību stundas laikā atrodies mācību telpā.
2. Uz galda turi stundai vajadzīgos piederumus,
dienasgrāmatu.
3. Ieņem norādīto vietu kabinetā.
4. Somu turi zem galda.
5. Darba vietu uzturi tīrībā un kārtībā.
6. Ievēro darba drošības noteikumus.

1. Atrodies klasē pēc 1.zvana.
2. Savlaicīgi un kārtīgi pildi mājas uzdevumus
un klases darbus.
3. Saudzē mācību līdzekļus un skolas
inventāru.

Gaitenī

1. Skolā pārvietojies mierīgā solī.
2. Pārvietojies pa kāpņu labo pusi.
3. Skolas somu atstāj klasē vai gar gaiteņa
sienu.
4. Skolas telpām piemērotas spēles spēlē klasē.
5. Ievēro norādi pie rezerves izejas.
1. Ievēro savas klases garderobes telpu un savu
vietu.
2. Ienāc garderobē klusi, atstāj virsdrēbes,
nomaini apavus.
3. Nokritušās lietas pacel, atdod garderobistei.
4. Ievēro skapīša lietošanas līguma prasības.

1. Saudzē skolas inventāru un telpas.
2. Sēdi tikai uz soliņiem

1. Stundas sākumā piecelies un
sasveicinies ar skolotāju.
2. Iecietīgi izturies pret klasesbiedru
atbildēm.
3. Stundas laikā izslēdz mobilo tālruni
u.c. tehniskās ierīces.
4. Fotografē un filmē klasesbiedrus,
skolotājus, darbiniekus tikai ar viņu
piekrišanu.
1. Sveicinies ar pieaugušajiem un
skolasbiedriem.
2. Satiekoties durvīs, palai ārāgājēju.
3. Sarunājies klusi, mierīgi.
4. Savlaicīgi paziņo skolotājam par
atrastajām mantām.
1. Ienākot sasveicinies, aizejot – atvadies.
2. Cieni skolas tehniskā personāla darbu,
ievēro viņu norādījumus.
3. Cieni un ievēro citu skolēnu
vajadzības.

Garderobē

Ēdamzālē

1.
2.
3.

Ēdnīcā un pie galda uzvedies mierīgi!
Pirms ēdienreizes nomazgā rokas ar ziepēm.
Visu ēdienu apēd ēdnīcā.

1. Paņem pirms stundām visu nepieciešamo
mācību darbam.
2. Ņem un lieto tikai savas mantas un savu
skapīti.
3. Uzturi kārtībā sev atvēlēto vietu garderobē.
4. Saudzīgi izturies pret klasebiedru mantām.
1. Pēc ēšanas novāc lietotos traukus.
2. Seko tam, lai ēdiens nekrīt zemē un
nemētājas pa galdu.
3. Saudzīgi izturies pret ēdnīcas inventāru.
4. Pēc pirmā zvana uz stundu atstāj ēdnīcas
telpu.
5. Lieto dzeramo ūdeni tik, cik nepieciešams.

1. Ieejot ēdamzālē, palaid pa priekšu
pieaugušos un tos, kuri iziet no tās.
2. Ievēro rindas kārtību pie bufetes.
3. Ēd klusi.

Drošība
Pirms
skolas/
Pēc skolas

Skolas
pagalmā/
Rotaļu
laukumā

1. Skolā ierodies ne agrāk kā 15 min.pirms
stundu sākuma.
2. Mājupceļu saskaņo ar vecākiem.
3. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus.
4. Par jebkuru situāciju, kas apdraud tavu
drošību, ziņo jebkuram pieaugušajam skolā
vai vecākiem.
1. Mācību dienas laikā uzturies tikai skolas
teritorijā.
2. Nepieciešamības gadījumā lūdz palīdzību
skolotājam vai skolas darbiniekam.

Atbildība

Cieņa

1. Ierodies skolā savlaicīgi.
2. Izvēlies apģērbu atbilstoši laika apstākļiem
un situācijai.
3. Pēc stundu un nodarbību beigām dodies
mājup.

1. Ieejot skolā, sasveicinies, aizejot –
atvadies.
2. Uzvedies pieklājīgi ārpus skolas
telpām.

1. Atstāj skolas teritoriju mācību laikā tikai ar
skolotāja atļauju.
2. Apģērbies atbilstoši laika apstākļiem.
3. Seko līdzi zvanam uz stundu.
4. Izvēlies atbilstošas spēles un rotaļas.

1. Seko savai valodai.
2. Izmet atkritumus atkritumu tvertnē.

