Instrukcija Nr.11.a 5.
Izglītojamo rīcība ekskursijā un pārgājienos.
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra
Noteikumiem nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
trešās daļas 7.5.punktu, piektās daļas 11. punktā
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Instrukcija ir saistoša un ievērojama visiem iestādes izglītojamajiem (turpmāk –
skolēns).
Ar instrukciju skolēnu iepazīstina skolotājs mācību gada sākumā un atkārtoti mācību
gada laikā, apgūstot tēmu par bērnu drošību.
Pirmskolas iestādes bērni iet ekskursijā, pastaigās u.c., lai iepazītos ar pieaugušo
darbu, ar dabu, apkārtni un nozīmīgākām vietām.
Organizējot pastaigas, vērojumus ārpus izglītības iestādes teritorijās, skolotājs veic
Instruktāžu par drošību uz ielas un reģistrē speciāli iekārtotā žurnālā, norādot
instrukcijas nosaukumu. Pēc Instruktāžas pirmskolas skolotājs to apliecina ar parakstu,
norādot datumu, grupu, bērnu skaitu. „Pirmskolas izglītības skolotāja dienasgrāmatā”
arī ieraksta veiktās pārrunas par drošību un uzvedību, instruktāžas numuru un
pirmskolas skolotāja to apliecina ar parakstu.
Pirms došanās grupas ekskursijās, izbraukumos vai pārgājienos atbildīgais grupas
skolotājs vadītājam iesniedz rakstisku informāciju, kurā norādīts pārgājiena vai
ekskursijas mērķis, maršruts, ilgums, dalībnieku saraksts, vecums, pārvietošanās
veids, saziņas iespējas un pirmās palīdzības sniegšanas iespējas.
Bērnu pienākums ir ievērot instrukciju:
6.1. Pastaigas laikā ārpus skolas teritorijas jāiet pa pāriem aiz pieaugušā. Otrs
pieaugušais ies kolonas aizmugurē.
6.2. Pārbaudi vai kurpju auklas aizsietas, apģērbs kārtībā.
6.3. Izpildi pieaugušā norādījumus par pārvietošanās kārtību.
6.4. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus:
6.4.1. Atceries, ka iela nav domāta rotaļām un skriešanai!
6.4.2. Nespēlējies ielu un dzelzceļu tuvumā!
6.4.3. Iegaumē, ko nozīmē luksofora katras krāsas gaisma (sarkanā – stāvi,
dzeltenā – gaidi, zaļā – ej). Ievēro to ikdienas!
6.4.4. Šķērso ceļu pie zaļās gaismas gājēju pārejas!
6.4.5. Ja pāreju nav, nogaidi, kamēr tuvumā nav mašīnu un tad šķērso ielu,
palūkojoties uz kreiso un labo pusi.
6.4.6. Palūkojoties pa kreisi, aizej līdz ielas vidum un tad paskaties pa labi.
6.4.7. ievēro, ja brauc auto, ceļu nešķērso!
6.4.8. Dzelzceļa sliedes drīkst šķērsot tikai pārbrauktuvju vietās.
6.4.9. Negrūd citus bērnus, jo Tu vari nejauši uzgrūst otru bērnu uz ceļa, kur
brauc mašīna.
6.4.10. Atceries, ka nedrīkst aiztikt stikla lauskas, nepazīstamas sēnes, ogas, augus,
šļirces, asus zarus.
6.4.11. Nemēģini nogaršot visu, noraut visu – ogas, zariņus, zālītes u.c.
6.4.12. Ziņo skolotājai, ja jūties slikti.
6.4.13. Sastopoties ar dzīvniekiem tikai vēro tos.
6.4.14. Neņem saldumus vai kādas citas lietas no nepazīstamiem.
6.4.15. Svešas lietas – somas, kastes, rotaļlietas neaiztiec – tur var būt
sprāgstvielas.

