Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei “ (Vienošanās Nr.
2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002)

PROJEKTS „ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI”
Drošība
Klasē

 Turi somā tikai nepieciešamās
lietas
 Uz galda turi tikai to, kas
nepieciešams stundai/ ko skolotājs
ir lūdzis
 Somu turi pie galda
 Klasē ienāc/izej mierīgi, pieturot
durvis; dodies uz savu vietu.
 Ievēro kabineta noteikumus

Gaitenī

 Pārvietojies mierīgi pa gaiteņa
labo pusi
 Spēlē spēles piemērotā vietā
 Uzvedies tā, lai pats un citi justos
drošībā

Atbildība

Cieņa

 Uz stundu ierodies sagatavojies,
paņemot līdzi visu stundai
nepieciešamo
 Stundā strādā pats un ļauj to darīt
pārējiem
 Pacel roku, ja vēlies kaut ko teikt
 Klusi pajautā
skolotājam/klasesbiedram, ja neesi
labi sadzirdējis, sapratis vai vēlies
aizņemties kādu lietu.
 Apmeklē tualeti pirms stundas,
nepieciešamības gadījumā klusi
pajautā skolotājam atļauju
 Atbildīgi un saudzīgi izturies pret
skolas inventāru.
 Atstāj savu darba vietu kārtībā.
 Uzturi kārtību un saudzē skolas
inventāru
 Izmet atkritumus miskastē

 Klasē ierodies pirms zvana
 Ienākot klasē, sasveicinies
 Klausies, ko saka Tavs skolotājs un
klasesbiedrs
 Runā pieklājīgi, kad Tev dod vārdu
 Stunda ir beigusies, kad skolotāja
par to ir paziņojusi
 Mobilo telefonu un citas tehniskās
ierīces stundas laikā turi izslēgtas
un somā

 Esi pieklājīgs, sasveicinies ar
visiem pieaugušajiem un
skolēniem, kurus tu pazīsti
Klausies un seko skolas darbinieku
norādījumiem

 Virsdrēbes un āra apavus atstāj
garderobē, ievērojot rindas kārtību
 Kad esi saģērbies, mierīgi dodies
uz klasi/izej pagalmā

 Vērtīgās (nauda, mob. tel. u.c.)
mantas ņem sev līdzi

 Esi pieklājīgs

 Pirms ēšanas nomazgā rokas
 Ēdamzālē pārvietojies mierīgi,
somu atstājot ārpusē

 Pieceļoties, klusi piebīdi krēslu pie
galda
 Pēc ēšanas savus traukus aiznes uz
tam paredzēto vietu

Sporta zālē

 Kad saģērbies, dodies uz sporta
zāli
 Vērtīgās mantas noliec tam
paredzētajā vietā
 Ievēro sporta zāles noteikumus
 Klausies un seko norādījumiem

 Piedalies stundā arī tad, ja esi
atbrīvots
 Pēc nodarbības noliec vietā un
sakārto izmantoto inventāru

 Apsēdies atbilstošajā vietā pie
galda/ ieņem rindu rindas galā
 Ēd klusu
 Pēc ēšanas pasaki paldies
 Ievēro ēdnīcas noteikumus
 Izturies pieklājīgi

Tualetē

Autobusa
pieturā

 Pirms tualetes lietošanas
pārliecinies, vai tualetē ir tualetes
papīrs
 Pēc tualetes lietošanas nomazgā
rokas
 Tualetes telpā uzturies tikai tik
ilgi, cik nepieciešams
 Mierīgi gaidi autobusu un ievēro
CSN

Ekskursijā

 Klausies un seko norādījumiem

Direktora
kabinetā

 Telpā ienāc/ izej mierīgi, pieturot
durvis

 Pēc tualetes lietošanas aizver vāku
un norauj ūdeni
 Lieto tikai tik tualetes papīru, cik
nepieciešams, izlietoto papīru izmet
norādītajā vietā
 Pēc tualetes lietošanas pārliecinies,
ka pods ir tīrs
 Ierodies laikus
 Atceries par e-talonu un skolēnu
apliecību
 Ierodies precīzi norādītajā laikā
 Uzturi kārtību autobusā
 Pieklauvē pirms ienāc
 Pārliecinies, ka direktors/ skolotāja
var veltīt tev laiku

Garderobē

Ēdamzālē

 Uzturies tualetē tikai tad, ja tev ir
vajadzība

 Runā un uzvedies pieklājīgi
 Palaid pa priekšu sievietes un
pieaugušos
 Klausies gida stāstīto
 Ienākot, sasveicinies
 Uzklausi citu viedokļus
 Izsaki savu viedokli un runā
mierīgi

Pirms skolas/
pēc skolas

 Skolā ienākot, durvis ver vaļā
 Ierodies skolā ne vēlāk kā 10
lēnām, arī durvis aizver lēnām. Ja
minūtes pirms stundas sākuma
kāds ienāk aiz Tevis, pieturi durvis
 Ej lēnām pa trepēm, ievērojot labo
pusi

 Ienākot skolā, sasveicinies
 Ejot ārā no skolas, atvadies

Dienas
pagarinātajā
grupā / pēc
stundām

 Ievēro skolotāja norādījumus
 Ievēro drošības noteikumus skolas
pagalmā
 Uzturies tikai skolas teritorijā
skolotāja redzeslokā
 Pasaki skolotājam, ja vēlies doties
prom no skolas pagalma/rotaļu
laukuma

 Ievēro dienas pagarinātas grupas
skolotāja norādījumus
 Sarunājies ar grupas biedru tā, lai
tas netraucē citiem

Skolas
pagalmā/
rotaļu
laukumā

 Ievēro drošības noteikumus skolas
pagalmā
 Uzturies tikai skolas laukuma
teritorijā

 Ievēro dienas grupas režīmu
 Ievēro kabineta noteikumus
 Pirms izej no klases, informē par to
skolotāju
 Ņem un lieto tikai savas mantas
 Saudzīgi izturies pret skolas
inventāru
Sakārto savu darba vietu, dodoties
mājās.
 Ja nepieciešama palīdzība, saki to
skolotājam vai skolas darbiniekam
 Atbildi par savu rīcību pret citiem
skolēniem
 Saudzē skolas pagalma inventāru

 Sasveicinies un runā pieklājīgi

