
 

 

 

VECUMNIEKU NOVADA DOME 

MISAS PAMATSKOLA 
Reģ. Nr. 4512903359 

Saules iela 6, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV 3906 

Tālruņi 63976862, 29488239; fakss 63976852, e-pasts misa.skola@vecumnieki.lv 

 

01.09.2020                                                                                                                          Nr. 2.7 

 

Kārtība, kā reģistrē un informē par pirmsskolas grupu izglītojamo 

neierašanos Misas pamatskolā 

Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 89. No 01.02.2011 

 “Kārtība kādā izglītības iestāde informē vecākus pašvaldības vai valsts iestādes, 
 ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” 

 

1. Ja bērns nevar ierasties Misas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās, vecāki (norādot bērna 

uzvārdu) par to informē grupas skolotāju: 

1.1 Zvanot pa tālruni grupas skolotājai vai uz bērnudārza tālruni – 28354097 

1.2 Nosūtot īsziņu grupas skolotājai vai uz bērnudārza tālruni – 28354097 

1.3 Nosūtot ziņu e-klasē; 

2. paziņot ( telefoniski, rakstiski, mutiski, sms veidā, e-klasē) par bērna Iestādes neapmeklēšanu 

slimības vai cita attaisnojoša iemesla dēļ līdz tekošās dienas plkst.19.00. 

3. pēc ilgstošas slimošanas iepriekšējā dienā līdz plkst.19.00 paziņot par bērna ierašanos Iestādē; 

4. Ja paredzams, ka bērns neieradīsies (slimības, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, 

vecākiem informācijā jānorāda paredzamais bērna ierašanās datums. 

5. Līdz brokastu laikam grupas skolotāja reģistrē neieradušos bērnus un līdz dienas beigām veic 

ierakstus e-klasē. 

6. Par neieradušos bērnu ievadīšanu e-klasē atbildīgā ir grupas skolotāja. 

7. Ja bērns nav ieradies Misas pamatskolas pirmsskolas grupās dienas sākumā un nav informācijas par 

neierašanās iemeslu ,grupas skolotāja nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski, 

elektroniskā veidā, mutvārdos vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā 

neierašanās iemeslu, veicot atbilstošu ierakstu e-klasē. 

8. Ja izglītojamais vairāk kā trīs dienas nav apmeklējis Misas pirmsskolas grupu un grupas skolotājai 

nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, 

struktūrvienības vadītāja par to rakstveidā vai elektroniski informē pašvaldības izglītības pārvaldes 

iestādi vai izglītības speciālistu, lai tie atbilstoši kompetencei koordinētu izglītības iestādes 

neapmeklēšanas cēloņu novēršanu, ja tas nepieciešams, un informētu par izglītojamo sociālo 

dienestu, bāriņtiesu, kā arī citas institūcijas atbilstoši to kompetencei. 

9. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Misas pamatskolas 

pirmsskolas grupu, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām 

iestādēm, struktūrvienības vadītāja par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. 



10. Šī kārtība tiek publicēta Misas pirmsskolas mājas lapā un izvietota vecāku informatīvajos stendos.  

11. Katras grupas skolotāja ir atbildīga par vecāku iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem. 

12. Atzīt par spēku zaudējušus Iestādes 2011.gada kārtību Nr. 2.8. „ Kārtība, kā reģistrē un informē par 

pirmsskolas grupu izglītojamo neierašanos Misas vidusskolā” 

 

Direktore: A.Balgalve



 


