Mūsdienu deju skola „Vendija”
Reģ.nr.3372803017,
Adrese: Mazā Nometņu 47, Rīga
t.nr.29338579, e-pasts: skola@vendija.lv

APSTIPRINU
Mūsdienu deju skolas „Vendija”
direktore…………………/I.Vazne/

Iekšējās kārtības noteikumi
2020./2021.m.g.
Izveidoti, pamatojoties uz LNKC ieteikumiem kultūrizglītības iestādēm
“Par mācību procesa organizēšanas plānošanu profesionālās izglītības programmās
2020./2021/m.g.”

1.Izglītojamo uzvedības noteikumi izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes
organizētajos pasākumos
1.1.Deju skolas atbildīgā persona, kas koordinē ierašanās un uzturēšanās iestādē un darba un
mācību procesa kārtību, kā arī noteikto prasību un vadlīniju ieviešanu un uzraudzību ir deju
skolas direktores vietniece Dace Zariņa.
1.2.Ierašanās deju skolā
Deju skolā audzēkņi ierodas ne ātrāk kā 10 minūtes pirms nodarbības. Ne vecāki, ne citu grupu
dejotāji nodarbību laikā neatrodas deju skolā.
Izņēmums ir sagatavošanas grupu 3 un 4 gadnieku vecāki, kuri drīkst atrasties deju skolā, ja tas
nepieciešams bērnu emocionālajai drošībai. Ja šo vecumu bērnu vecāki uzturas deju skolā, tad
ieteicams lietot sejas masku. Sejas maskas obligāta lietošana vecākiem var tikt pieprasīta,
pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai valstī. Sagatavošanas grupu bērniem jābūt pēc iespējas
jau saģērbtiem dejošanai, lai samazinātu vecāku uzturēšanās laiku deju skolā.
Audzēkņu vecāki, izņemot 3 un 4 gadnieku vecākus, drīkst ienākt deju skolā tikai apavu
atstāšanas zonā. Nepieciešamības gadījumā uzgaidāmajā telpā drīkst ienākt, bet tikai ievērojot
distancēšanās noteikumus.
Pirms nodarbības audzēkņi uzturas savas grupas garderobē. Audzēkņi nodarbības nedrīkst atstāt
pirms tās beigām. Ja ir nepieciešamība aiziet agrāk, noteikti jāpasaka pedagogam.
1.3.Apmeklējums, plūsmas un mācību procesa organizācija
2020./2021.m.g. deju skola nodarbības organizē klātienē.
Regulārs deju skolas apmeklējums nodrošina sekmīgu profesionālās izglītības programmas Deja
apguvi.
Nodarbību apmeklējums ir obligāts visiem bērniem, kuri uzņemti deju skolā. Par nodarbību
kavējumu bērna vecāki paziņo, rakstot uz deju skolas e-pastu.
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Deju skolas grupas pēc iespējas savstarpēji distancējas, kopīgu starpbrīžu deju skolas grupām
nav.
Deju skola maksimāli un pēc iespējas izslēdz audzēkņu un viņu vecāku drūzmēšanos skolas
telpās.
Deju skolas durvis nodarbību laikā var tikt slēgtas, bet sestdienās un svētdienās uz nodarbībām
ielaidīs deju pedagogi noteiktā laikā, nodarbību laikā durvis būs slēgtas.
Ja deju skolā tiks konstatēta saslimšana ar Covid 19 (par to ziņos audzēkņu vecāki vai SPKC
darbinieki), tad attiecīgās grupas audzēkņi nekavējoties pārtrauc apmeklēt deju skolu un
atgriežas tikai ar izziņu par negatīvu Covid 19 testa rezultātu.
Ja epidemioloģiskā situācija valstī pasliktinās un tiek saņemtas rekomendācijas pārtraukt
klātienes nodarbības, deju skola pāriet uz attālinātu apmācību Zoom platformā.
1.4. Veselība
Ienākot deju skolas telpās, āra apavus visiem jāatstāj pie ieejas.
Audzēknim jābūt atbildīgam un jāinformē deju skola ar ārsta izziņu par sava veselības stāvokļa
atbilstību paredzamajai slodzei, uzsākot mācību gadu.
Katru dienu deju pedagogi monitorē audzēkņu veselības stāvokli. Ja audzēkņiem ir kaut mazākās
elpceļu saslimšanas pazīmes, tiek informēti vecāki un audzēknis no nodarbības jāizņem. Vecāku
atbildība ir nevest uz nodarbībām bērnus ar elpceļu slimību pazīmēm.
Sliktas pašsajūtas gadījumā audzēknim arī nekavējoties jāsaka pedagogam. Pedagogs izvērtē, vai
bērns var piedalīties nodarbībā, sliktas pašsajūtas gadījumā zvana vecākiem.
Deju skolas audzēkņi ievēro personīgo higiēnu – mazgā rokas, valkā tīru apģērbu. Deju skola
nodrošina antibakteriālu rokas mazgāšanas līdzekļu pieejamību skolā.
Pie ieejas uzgaidāmajā telpā atrodas roku dezinfekcijas līdzekļi, kas jālieto katram, kas ienāk.
Deju skolas pedagogi pēc katras grupas nodarbības dezinficē papildu aprīkojumu un vēdina
telpas.
1.5. Ēdiens, ūdens
Aizliegts ienest deju skolas telpās jebkādu pārtiku.
Aizliegums attiecas arī uz dzimšanas dienu konfekšu tradīciju, šajā mācību gadā bērni nepiedāvā
citiem nekādus pārtikas produktus.
Dejotāji ņem līdzi savu ūdens pudeli.
Ūdens deju skolā ir pieejams izņēmuma gadījumos.
1.6. Apģērbs
Ikdienas nodarbībās jāvelk:
*Deju skolas klasēm - deju skolas treniņtērps, mati jāsakārto copē, kājas ir basas, baleta
nodarbībās kājās baletčības.
*Sagatavošanas grupām – 3-4gadnieku grupām deju skolas treniņtērps nav obligāts, bet gan
ieteicams, ja nav deju skolas treniņtērpa, tad legingi un tkrekliņš ar garām vai īsām piedurknēm,
5-6gadnieku grupām deju skolas treniņtērps obligāts, kājās visiem zeķītes, mati savākti.
1.7. Personīgās lietas
Audzēkņi uz deju skolu nenes personīgās lietas, kas neattiecas uz mācību procesu.
Obligāts noteikums - izslēgt skaņu un vibrozvanu mobilajam tālrunim garderobē un nelietot
tālruni nodarbību laikā.
Audzēkņi nedrīkst nest uz skolu alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas,
gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus, kā arī sērkociņus un šķiltavas.
2. Mācību periods un brīvdienas
Mācību periods deju skolā tiek noteikts no 2020.gada 3.septembra līdz 2021.gada 19.jūnijam.
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Informācija par deju skolā 2020./2021.m.g. noteiktajām brīvdienām atrodama mājas lapā, sadaļā
Gada plāns.
Mācību perioda un brīvlaiku grafiku var koriģēt epidemioloģiskās situācijas izmaiņas.
3. Drošība
3.1. Ārkārtas situācijas
Ja deju skolā atskan signalizācija vai jebkāds neparasts troksnis, redzami dūmi vai uguns,
audzēkņiem jāseko pedagoga norādījumiem organizēti atstāt telpas, paņemot līdzi personīgās
mantas.
Evakuācijas plāns atrodas gan lielajā deju zālē, gan priekštelpā pie ieejas. Uzgaidāmajā telpā pie
ziņojuma dēļa atrodas telefona numurs, uz kuru jāzvana ugunsgrēka gadījumā, kā arī Policijas
telefona numurs un Ātrās palīdzības telefona numurs.
3.2. Uzvedība
Deju skolas audzēkņu pienākums ir respektēt un cienīt vienam otru, netraucēt citus dejotājus un
pedagogus nodarbību laikā, godprātīgi pildīt pedagoga norādījumus un patvaļīgi nepamest
nodarbību vietu.
Ja audzēknis kaitē ar savu uzvedību sev, citiem un apkārtējai videi un mācīšanās process ir
traucēts, tiek ziņots vecākiem. Pedagogam ir tiesības liegt šim audzēknim piedalīties deju
nodarbībā. Deju skolas vadība ar vecākiem veic pārrunas.
Par katru pārkāpumu tiek sastādīts Akts, tas tiek uzrādīts vecākiem. Deju skolas Pedagoģiskās
padomes sēdēs tiek lemts par iespējamu audzēkņa atskaitīšanu, ja pārkāpums atkārtojas vairāk
kā divas reizes.
3.3. Draudi veselībai
Ja audzēknim deju skolā kāds dara pāri, aizskar, aizvaino vai liek justies slikti, tad viņam
nekavējoties par to jāziņo deju pedagogam.
Ja audzēknis redz, ka viņa grupas biedrs ir ieradies skolā ar zilumiem, savainojumiem vai kādām
citām traumām, tad viņam par to uzreiz jāsaka pedagogam. Pedagogs novērtē savainojumus un
izrunā par tiem ar bērnu. Nepieciešamības gadījumā pedagogs var vērsties policijā vai Bērnu
tiesību aizsardzības birojā.
3.4. Drošība skolas teritorijā
Deju skola par bērnu drošību atbild deju skolas telpās, nodarbību laikā par bērnu drošību atbild
pedagogs. Pēc nodarbībām audzēkņus sagaida vecāki vai viņu pārstāvji un viņu atbildība ir par
bērnu drošu nokļūšanu mājās.
Dodoties kādā ekskursijā vai pārgājienā ārpus skolas teritorijas audzēkņiem jāuzklausa un
jāievēro drošības instrukcijas no pedagoga, kurš pavada skolas audzēkņus.
3.4. Drošība skolas pasākumos
Skolas pasākumos (ballītēs, koncertos, papildu treniņos, meistarklasēs u.c.) deju skolas
audzēkņiem jāievēro visi tie paši iekšējās kārtības un drošības noteikumi, kurus ievēro un izpilda
ikdienas nodarbību laikā.
4. Atbildība
Visiem deju skolas audzēkņiem ir pienākums ievērot Iekšējās kārtības noteikumus.
Neievērošanas gadījumā deju skolas vadība var lemt par audzēkņa atskaitīšanu no deju skolas.
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