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Skolas iekšējās kārtības noteikumi 

1. Vispārīgi: 

a. Skola pastāv uz brīvprātības principa. 

b. Skola ir sadalīta 11 dažādās klasēs atbilstoši bērnu vecumam. Skolā mācās bērni no 3 

līdz 14 gadu vecumam. 

c. Skolai ir noteikta mācību gada maksa par vienu bērnu - £75. Ja skolu apmeklē 

vairāk kā viens vienas ģimenes bērns, tad par katru nākamo bērnu ir £10 atlaide 

(respektīvi: par 1.bērnu jāmaksā £75, par 2.bērnu – £65, par 3.bērnu – £55 utt.). 

Skolas maksa var mainīties, bet par to informācija tiks sniegta savlaicīgi. 

Maksājumus var veikt pilnā apmērā vai pa daļām (skatīt 1.punkata apakšpunktu 

„d.”).  Maksājumi veicami skolas kasierim (Aivars Upmacis) personīgi skaidrā naudā 

vai ar čeku, vai arī ar bankas pārskaitījumu (Lloyds Bank, London Latvian 

Childrens Club, sort code: 30 – 99 – 66, acc.No.02169904, ref. bērna vārds 

un uzvārds (piem., Jānis Rainis)). 

d. Skolas maksa par 1.trimestri £25 jāsamaksā ne vēlāk kā līdz 2. (otrajai) skolas reizei. 

Ja maksājums netiek saņemts, skola nevar garantēt vietas saglabāšanu. Par 

2.trimestri £25 jāsamaksā ne velāk kā līdz Ziemassvētkiem. Par 3.trimestri ne velāk 

kā līdz Lieldienām. (Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar skolu: 

skola@londonaslatviesuskola.co.uk) 

e. Uzsākot mācības skolā ir jāaizpilda pieteikuma anketa. Tā jāaizpilda katra mācību 

gada sākumā arī tiem bērniem, kas jau apmeklējuši skolu iepriekšējā gadā, kā arī 

jāinformē skolas administrators par dzīvesvietas, e-pasta un/vai tālruņa maiņu. 

f. Skolā dabojas no skolas saimes vidus ievēlēta skolotāju un vecāku padome 

g. Skolai ir mājas lapa, kurā iespējams iepazīties ar svarīgāko informāciju 

http://www.londonaslatviesuskola.co.uk . Vecāki tiks lūgti parakstīt bērnu foto un 

video piekrišanu, jo skolas dienu un svētku foto tiek ievietoti skolas mājas lapā. 

h. Skolas diena ir no plkst. 9:45 līdz 13:40 bērnu dārza – 1.klašu bērniem, no 9:45 līdz 

14:10 2.–9.klašu bērniem. 

i. Skola sākas plkst. 9:45 ar rīta sanāksmi. 

j. Skolā gan skolotājiem, gan vecākiem ar bērniem jāierodas laicīgi 

k. Uz skolu atnākušie bērni tiek reģistrēti klases žurnālā. 

l. Pusdienas pārtraukums ir no plkst. 12:10 līdz 12:30. Pusdienas katram jāsagādā 

pašam. Skola nodrošina vecākiem un skolotājiem tēju un kafiju, bet bērniem sulas. 

m. Skolā NEDRĪKST lietot košļājamās gumijas! 

2. Vecāku pienākumi: 

a. Nodrošināt, lai bērni skolu apmeklētu regulāri 

b. Sekot , lai mājas darbi būtu izpildīti 
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c. Vecāki, vecvecāki un citi ģimenes locekļi aktīvi piedalās skolas dzīvē, t.sk. vajadzības 

gadījumā, palīdz skolotājiem stundās, palīdz sakopt un sakārtot skolai atvēlētās 

telpas 

d. Nodrošināt savus bērnus ar pusdienām 

e. Sekot līdzi, lai bērni pēc pusdienām sakoptu savu ēdamvietu. 

f. Sekot līdzi, lai bērni ar cieņu un pieklājību izturētos pret Daugavas Vanagu namu, tā 

īpašumu, darbiniekiem un viesiem 

g. Iedrošināt bērnus runāt latviski skolā 

h. Sekot, lai bērni (jo īpaši mazākie) neaiziet no skolas (nama) telpām bez vecākiem 

i. Iepazīties ar informāciju, kas ievietota informatīvajos skolas e-pastos un skolas 

mājas lapā. 

j. Informēt skolu, ja bērns neieradīsies kādā no skolas reizēm 

k. Informēt skolu nosūtot paziņojumu uz skolas e-pastu, ja bērns pārtrauks mācības 

skolā. 

l. Zīdaiņu nomainītās autiņbiksītes neatstāt tualešu miskastēs (īpaši pagrabstavā, jo 

tās telpas netiek tīrītas katru dienu). 

m. Sekot, lai bērni neuzturētos nama virtuvē 

n. Informēt skolas vadību, ja gadās sabojāt Daugavas Vanagu nama inventāru 

3. Skolēnu pienākumi: 

a. Skolā runāt latviešu valodā (pēc iespējas vairāk), arī pusdienas pārtraukumā. 

b. Ņemt līdzi uz skolu zīmuli, pildspalvu un dzēšgumiju, mapes ar darba lapām, 

piezīmju burtnīcu un nepieciešamās grāmatas, ja tādas tiek izmantotas darba 

procesā 

c. Izpildīt mājas darbus 

d. Uzmanīgi klausīties, kad skolotājs vai kāds cits bērns runā 

e. Uzvesties pieklājīgi – būt laipniem un izpalīdzīgiem (nedarīt citiem pāri) 

f. Cienīt skolu un tās vidi, rūpēties par skolas un nama inventāru 

g. Pa kāpnēm pārvietoties ejot (neskriet) un nedrūzmēties uz tām 

h. Censties pēc labākās sirdsapziņas 

i. Sakārtot aiz sevis darba vietu un sakopt savu vietu pēc ēšanas 

j. Runāt pieklājīgi un normālā balsī (neklaigāt) 

k. Aizliegts uzturēties nama virtuvē 

4. Skolotāju pienākumi: 

a. Savlaicīgi paziņot skolas vadītājam, ja nav iespējams ierasties skolā noteiktajā 

mācību dienā, kā arī sagatavot informāciju skolotājam, kurš aizvietos, par 

apgūstamo vielu (Vienas stundas materiāliem jābūt rezervē). 

b. Ierasties skolā savlaicīgi, ieteicams 9:30, lai sagatavotos stundām. Paziņot skolas 

vadītājam, ja kaut kādu iemeslu dēļ nav iespējams ierasties savlaicīgi (kavēšanās) 

c. Veicināt bērnu runāšanu latviski 

d. Pēc stundas pārliecināties, ka stundas vieta ir atstāta sakopta 

e. Pēc stundas novietot skolas inventāru tam paredzētajā vietā 

f. Pēc stundas palīdzēt bērniem atrast telpu, kurā notiks nākamā stunda 

g. Pēc 2.stundas pārliecināties, ka bērniem ir sagādātas pusdienas, jo īpaši tiem 

bērniem, kuru vecāki pusdienlaikā nav uz vietas 

h. Neatstāt bērnu darbus dažādās telpās. Tie vai nu jāatdod bērniem vai viņu vecākiem, 

vai arī jānovieto skolas inventāram atvēlētajās telpās 

i. Informēt skolas vadību, ja gadās sabojāt Daugavas Vanagu nama inventāru.  


