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VALLES PAMATSKOLAS
INTERNĀTA REGLAMENTS
1. Valles pamatskolas internāts (turpmāk tekstā – Internāts) tiek organizēts 1. – 9.klašu skolēniem.
Internāts darbojas saskaņā ar Skolas nolikumu un šo reglamentu, kuru apstiprina skolas
direktors.
2. Lai iestātos Internātā, vecāki raksta skolas direktoram adresētu iesniegumu. Audzēkņi internātā
tiek ieskaitīti ar skolas direktora rīkojumu.
3. Internāta audzēkņi ierodas internāta telpās pirmdien plkst. 17.00; telpas pilnīgā kārtībā atstāj
piektdienās līdz plkst.16.00. (Laiks var tikt mainīts atbilstoši skolēnu brīvdienu un brīvo dienu
grafikam). Atsevišķos gadījumos audzēknis paliek internātā sestdienās un svētdienās brīdinot
par to Skolas vadību un internāta skolotāju.
4. Ikvienam internāta audzēknim jāievēro Valles pamatskolas skolēnu iekšējās kārtības noteikumi
un Valles pamatskolas internāta iekšējie kārtības noteikumi
(pielikums Nr. 1). Skolas un internāta telpās un tās teritorijā nedrīkst smēķēt, lietot
alkoholiskos dzērienus, atkarību izraisošas vielas. Par šiem pārkāpumiem direktors ar savu
rīkojumu ir tiesīgs izslēgt audzēkni no internāta.

5. Internāta audzēkņiem jāievēro sekojošs dienas režīms:
5.1
5.2
5.3
5.4

celšanās – plkst. 7.00;
rīta higiēna – no plkst. 7.00 līdz 7.20;
laiks brokastīm – no plkst. 7.20 līdz 7.55;
došanās uz skolu – no plkst. 8.00;

5.5
atgriešanās internāta telpās pēc nodarbībām skolā – no plkst. 17.00;
5.6
gatavošanās mācību stundām – no plkst. 17.00 līdz 19.00;
5.7
vakariņu laiks – no plkst. 19.00 līdz 19.30;
5.8
brīvs laiks, sporta nodarbības – no plkst. 19.30 līdz 20.45;
5.9
plkst. 21.00 internāta audzēkņiem ir jābūt internāta telpās;
5.10 brīvais laiks, gatavošanās stundām, vakara higiēna – plkst.21.00 – 22.00;
5.11 plkst. 22.00 – naktsmiers.
6. Laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00 uzturēšanās internātā nav atļauta (izņemot saslimšanu, kā
arī atsevišķus gadījumus, saskaņojot ar savu klases audzinātāju un internāta skolotāju) .
7. Ja nepieciešams mācību nedēļas laikā braukt uz mājām vai citur, internāta audzēkņiem jābrīdina
mutiski internāta skolotāja.
8. Internāta telpās nedrīkst uzturēties citas personas. To uzturēšanos ir jāsaskaņo ar internāta
skolotāju vai skolas direktori.
9. Istabiņās aizliegts lietot elektriskās plītiņas, sildierīces un ūdens vārītājus.
10. Saudzīgi jāizturas pret internāta inventāru, telpām, apkārtni. Jāpiedalās apkārtnes uzkopšanas
darbos rudenī un pavasarī. Aizliegts līmēt uz sienām jebkādus plakātus, zīmējumus u.c.
Inventāra vai telpu bojājuma gadījumā bojājumi jānovērš vai arī jāatlīdzina naudā.
11. Iestājoties internātā, audzēkņi un vecāki iepazīstas ar noteikumiem, apņemas tos ievērot un
apstiprina to ar saviem parakstiem.
12. Internāta nolikuma neievērošanas gadījumā internāta skolotāja ziņo vecākiem, skolas vadībai
un audzēknis var tikt uz laiku vai vispār izslēgts no internāta.
13. Internātaskolotāja strādā pēc direktora apstiprināta grafika.
14. Skolēnu brīvlaikos internāta telpas, saskaņojot ar skolas direktori, var tikt izmantotas
naktsmītņu nodrošināšanai dažādu skolas vai Valles pagasta organizētu pasākumu dalībniekiem,
kā arī nometņu rīkošanai.
15. Internātā neaizņemtās (brīvās istabiņas) telpas šiem nolūkiem drīkst izmantot arī mācību laikā.
16. Internātā drīkst palikt arī Valles vidusskolas skolēni atsevišķos gadījumos (piemēram, pēc
skolas pasākumiem, diskotēkām), par katru reizi rakstot iesniegumu skolas direktorei. Arī šajos
gadījumos jāievēro visi internāta noteikumi.

Pielikums Nr. 1 pie Valles pamatskolas
internāta reglamenta

VALLES PAMATSKOLAS INTERNĀTA IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
1. Internāta audzēkņiem jāievēro sekojošs dienas režīms:
1.1.
Rīta zvans, celšanās – plkst. 7.00;
1.2.
rīta higiēna – no plkst. 7.00 līdz 7.20;
1.3.
laiks brokastīm – no plkst. 7.20 līdz 7.55;
1.4.
došanās uz skolu – no plkst. 8.00 (līdz plkst.17.00 – internāts slēgts);
1.5.
atgriešanās internāta telpās pēc nodarbībām skolā – no plkst. 17.00;
1.6.
gatavošanās mācību stundām – no plkst. 17.00 līdz 19.00;
1.7.
vakariņu laiks – no plkst. 19.00 līdz 19.30;
1.8.
brīvs laiks, sporta nodarbības – no plkst. 19.30 līdz 20.45;
1.9.
plkst. 21.00 internāta audzēkņiem ir jābūt internāta telpās;
1.10. brīvais laiks, gatavošanās stundām, vakara higiēna – plkst.21.00 – 22.00;
1.11. no plkst. 21.00 – naktsmiers;
1.12.1. 1. – 4. klase – 21.00-7.00;
1.12.2. 5. – 9. klase – 22.00-7.00;
Izņēmumu kārtā pieļaujama klusa mācīšanās savā istabā citā laikā;
Kopīgiem darbiem var izmantot pirmā un otrā stāva vestibilus un
televizora telpu.
2. Vienā istabiņā dzīvojošie skolēni ir atbildīgi par kārtību un tīrību istabiņā:
2.1. Reizi dienā jāveic telpu uzkopšana;
2.2.Katru ceturtdienu internāta istabiņās veicama mitrā uzkopšana – jānoslauka
putekļi, jāiznes papīrgrozi, jāizmazgā grīda.
3. Individuālajos skapīšos drīkst uzglabāt tikai ātri nebojājušos produktus.
4. Koplietošanas telpās jāievēro un jāuztur kārtība.
5. Pēc internāta skolotājas ierosinājuma jāpalīdz veikt internāta apkārtnes
sakārtošanas darbus.
6. Ja tiek apmeklēti sarīkojumi, par to jābrīdina internāta skolotāja.
7. Atstājot internātu par to jābrīdina internāta skolotāja.
8. Internātā nedrīkst:
9.1.traucēt naktsmieru;
9.2.atrasties nepiederošas
personas;
9.3.smēķēt (ieskaitot internāta
teritoriju);
9.4.bojāt internāta inventāru;
9.5.ēst nelobītas saulespuķu
sēklas;
9.6.lietot alkoholiskos dzērienus.
10. Pēc internāta skolotājas lūguma audzēkņiem, kuri uzturas internātā ir jāielaiž
internāta skolotāja istabiņā.
11. Par internāta iekšējās kārtības pārkāpumiem tiek izdarītas atzīmes internāta
žurnālā, un tiek informēta Skolas direktore. Ja skolēnam ir trīs pārkāpumi, Skolas
direktore ir tiesīga izslēgt audzēkni no internāta uz visu vai daļēju laiku.
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