Cēsu novada Raiskuma pagastā

Kārtība, kādā strādā internāta skolotāji
1. Rīta celšanas internāta skolotāji.
1.1. Darbā ierodas laicīgi, par kavējumu brīdina kolēģus, kuri strādā attiecīgajā maiņā vai
direktores vietnieci audzināšanas darbā. Par slimības lapu ziņo telefoniski direktores
vietniecei audzināšanas darbā.
1.2. 7:10 internāta skolotājs pamodina izglītojamos savas atbildības istabās, ja
nepieciešams, palīdz pārējiem kolēģiem (atsevišķus skolēnus modina 7 00 pēc
nepieciešamības).
1.3. Internāta skolotājs paskatās vai izglītojamie saklāj gultas, atstāj istabu kārtīgu,
paņem līdzi visu mācībām nepieciešamo, izslēdz gaismas istabās un koplietošanas
telpās.
1.4. Ejot rīta pastaigā, internāta skolotājs dodas kopā ar izglītojamajiem. Pastaigas
maršruts drīkst būt arī ārpus skolas teritorijas – Raiskuma parks, ceļš līdz pagasta
mājai u.c. Nelabvēlīgos laikapstākļos internāta skolotājs izvērtē nepieciešamību
doties pastaigā.
1.5. 8:00 pavada 1.-9.klases izglītojamos līdz ēdnīcai un pieskata, kamēr paēd. “C” klašu
internāta skolotājs nodrošina skolēnu nokļūšana no ēdnīcas uz klasi un nodod
atbildībā 1.stundas skolotājam.
1.6. Rīta celšanas skolotāju atbildībā ir tas, lai internāta istabiņās pirms pirmās stundas
sākuma nepaliek guloši izglītojamie. Ja kāds neklausa vai nav pieceļams, dot
informāciju klases audzinātājam vai kādam no administrācijas darbiniekiem.
2. Pēcpusdienu/vakara internāta skolotāji.
2.1. Darbā ierodas laicīgi, par kavējumu brīdina dienas skolotāju (klases audzinātāju),
par slimības lapu ziņo telefoniski direktores vietniecei audzināšanas darbā.
2.2. 3.stāva dežūrskolotājs pārliecinās un kontrolē to, lai netiek traucēta Klusā stunda 13
30- 15 00. Palīdz 1.-4.klašu skolotājām nolikt gulēt izglītojamos. Pēc citu skolotāju
(audzinātāju) lūguma nodrošina 5.-9.klašu izglītojamajiem piekļuvi savām istabiņām
un atpūtu.
2.3. 1.-4.klašu internāta skolotājs atslēdz internāta telpas pēc Klusās stundas 15 40.
2.4. Ierodoties darbā, rod iespēju satikt vai sazināties ar klases audzinātāju, lai
noskaidrotu svarīgu informāciju par izglītojamajiem, kas notikusi dienas laikā.
Iepazīstas ar stundu vērtēšanas informāciju. Pārbauda e-klasē uzdotos mājas darbus
un uzvedības ierakstus.

2.5. Kopīgi ar bērniem izrunā vakara plānu - ko kurā laikā darīs, uzraksta to uz tāfeles
vai citā izglītojamajiem redzamā vietā.
2.6. Pēc stundām seko līdzi, lai izglītojamie apmeklē konsultācijas un interešu izglītības
pulciņus. Izglītojamie, kas neapmeklē ārpus stundu nodarbības, kopīgi ar internāta
skolotāju darbojas klasē. 1.-4.klases izglītojamie (5.-9.klašu izglītojamie pēc sava
veselības stāvokļa) pēc pusdienām dodas uz istabiņām atpūsties.
2.7. Atbilstošos laikapstākļos, pēc launaga internāta skolotājs plāno pastaigas vai
nodarbības svaigā gaisā.
2.8. Plkst. 17:30 – mācību sagatavošanas laiks 1.-9.klasei.
2.9. Līdz vakariņām turpinās mācības, ja tas nepieciešams. Internāta skolotājs plāno
nodarbību ar izglītojamajiem, balstoties uz izstrādāto nodarbību grafiku internātam,
izmantojot iespējas ko piedāvā skola – sporta zāle, datorklase, mājturības virtuve,
jauniešu istaba, relaksācijas un dusmu istaba, bibliotēka u.c. Var organizēt
nodarbības klašu telpās.
2.10.
19:00 – vakariņas 1.-9.klasei
2.11.
Pēc vakariņām internāta skolotājs plāno nodarbību ar izglītojamajiem,
balstoties uz izstrādāto nodarbību grafiku internātam, izmantojot iespējas ko
piedāvā skola – sporta zāle, datorklase, mājturības virtuve, jauniešu istaba,
relaksācijas un dusmu istaba, bibliotēka u.c. Var organizēt nodarbības klašu telpās.
2.12. Plkst. 19:20 vakara noslēguma aplis 1.-4.klasei, kura laikā izrunā dienā paveikto –
pozitīvās un ne tik pozitīvās norises. Plkst. 20:00 vakara noslēguma aplis 5.9.klasei.
2.13. Plkst. 20:00 uz internāta telpām ar liftu dodas 1.-4.klase, viedierīces atstāj savā
klasē.
2.14. 9.klases internāta skolotājs atslēdz internāta telpas 20 20. Plkst. 20:30 uz internāta
telpām dodas 5.-9.klase. Viedierīces atstāj savas klases telpā.
2.15. Pēc došanās uz internāta telpām skolotājs atbild par to, lai izglītojamie apmeklē
dušas, pārliecinās, vai ir nomazgājuši kājas, iztīrījuši zobus u.c., izmazgājuši
apakšveļu.
2.16. Pirms naktsmiera izglītojamajiem ir jāsakārto istaba, drēbes jāsaliek glīti uz
krēsliem, internāta skolotājs pārbauda kārtību skapjos, un mazo skapīšu atvilktnēs.
2.17. Internāta skolotājam prom ejot, izglītojamajiem ir jāatrodas savās istabiņās.
2.18. “C” klašu izglītojamajiem vakara tualete sākas pēc vakariņām, savā istabiņā jābūt
no plkst. 20:00.
2.19. “C” klašu izglītojamos internāta skolotājs nodod nodarbību vadītājiem, treneriem,
auklēm u.c. no rokas rokā.
3. Nedēļas nogaļu internāta audzinātāji.
3.1.Darbā ierodas laicīgi, par kavējumu un slimības lapu telefoniski brīdinu
direktores vietnieci audzināšanas darbā.
3.2.8:00 pieceļ izglītojamos savas atbildības istabās, ja nepieciešams, palīdz pārējiem
kolēģiem.
3.3.Internāta skolotājs kontrolē kārtību un tīrību internāta istabās.
3.4.9:00 – brokastis
3.5.Pēc brokastīm internāta skolotāji darbojas katrs ar savas grupas izglītojamajiem,
vai veido kopīgas nodarbības/pasākumus ar pārējo grupu skolotājiem un
izglītojamajiem.

3.6.Atbilstošos laikapstākļos, 11:00 pastaiga un dažādas fiziskās, izzinošās aktivitātes
svaigā gaisā
3.7.13:30 – pusdienas
3.8.No 14:00 – 15:30 atpūta. Klusā stunda savās istabās visiem izglītojamajiem, kuri
atrodas internātā. Ja skolēns neguļ, tad klusi lasa grāmatu, zīmē, sarunājas u.c.
nodarbes, netraucējot citus.
3.9.16:00 – launags
3.10. 16:20 – fiziskas aktivitātes un dažādas nodarbes grupā, filmas, raidījumi, kopīgi
tematiskie pasākumi.
3.11. 19.00 – vakariņas
3.12. Pēc vakariņām turpina dažādas nodarbes grupā.
3.13. 19:50 – noslēguma aplis savās grupās, kura laikā izrunā dienā paveikto –
pozitīvās un ne tik pozitīvās norises.
3.14. 20.00 - 21.00 - vakara tualete. Pēc plkst. 20:00 internāta skolotājs uzrauga, lai
izglītojamie apmeklē dušas. Internāta skolotājs pārliecinās vai izglītojamie ir
nomazgājuši kājas, iztīrījuši zobus u.c., izmazgājuši apakšveļu.
3.15. Pirms naktsmiera izglītojamajiem ir jāsakārto istaba, drēbes jāsaliek glīti uz
krēsliem, internāta skolotājs pārbauda kārtību istabā.
3.16. Internāta skolotājam, prom ejot, 21:00, izglītojamajiem ir jāatrodas istabiņās.
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