UZVEDĪBAS NOTEIKUMI
SPORTA ZĀLĒ
Cieņa

Drošība
un seko
skolotājam uz sporta
zāli.
 Izmanto sporta inventāru tikai ar skolotāja atļauju.
 Ievēro sporta skolo-

 Ienākot sporta zālē, sa-

 Saģērbies

tāja norādījumus.

Atbildība
 Piedalies stundā arī tad,







ja esi atbrīvots.
Sporto tikai atbilstošā
apģērbā.
Ģērbtuvē ņem un lieto tikai savas mantas.
Taupi sporta inventāru.
Pēc nodarbības noliec
savā vietā un sakārto izmantoto inventāru.
Rūpējies par savu un citu drošību.

sveicinies.
 Veicot fiziskus vingrinājumus, ar cieņu izturies
pret citu skolēnu dažādām spējām.
 Ievēro
klusumu,
kad
skolotājs runā.
 Pēc sporta stundas pārģērbies.

UZVEDĪBAS NOTEIKUMI
GAITENĪ
Atbildība
 Uzklausi un ievēro dežu-

Drošība
 Pārvietojies, ievērojot sa






vu un citu bērnu drošību.
Staigā mierīgi.
Uzmanīgi/lēnām ver durvis.
Pārvietojies pa kāpnēm uzmanīgi un lēnām.
Spēlē mierīgas spēles.
Pārvietojies
noteiktā
virzienā – pa labo vai
kreiso pusi.

rantu un pieaugušo aizrādījumus.
 Izmet atkritumus miskastē.
 Uzturi kārtību.
 Atver logus tikai pieaugušie.

Cieņa
 Runā mierīgi, pieklājīgi.
 Sasveicinies ar visiem

pieaugušajiem
telpās.

skolas

UZVEDĪBAS NOTEIKUMI
ĒDAMZĀLĒ
Atbildība
 Somu pirms ēšanas at-

Drošība
 Pirms

ēšanas nomazgā rokas.
 Ēdamzālē ienāc/izej
mierīgi.
 Ejot
pār vietojies
mierīgi.

stāj tai paredzētajā vietā.
 Ēd mierīgi un uzmanīgi.
 Pēc ēšanas savus traukus aiznes uz tiem paredzēto vietu.
 Aizejot atstāj kārtībā savu vietu.

Cieņa
 Ienākot ēdamzālē, sa




sveicinies.
Ievēro rindas kārtību.
Apsēdies pie galda, ēd
klusi.
Pēc ēšanas pasaki paldies.
Pret ēdienu izturies ar
cieņu.

UZVEDĪBAS NOTEIKUMI
KLASĒ
Atbildība
 Vienmēr paņem līdzi visu

Drošība
 Klasē ienāc/izej







mierīgi, pieturot durvis.
Ienākot klasē, mierīgi
dodies uz savu vietu.
Uz galda turi tikai
stundai
nepieciešamo.
Ievēro mācību kabinetā iekšējās kārtības noteikumus.
Somu turi pie galda,
lai eja būtu brīva.









stundai nepieciešamo.
Uzturi kārtībā savu darba
vietu mācību stundu laikā.
Saudzē inventāru, mēbeles.
Ierodies uz mācību stundu laicīgi.
Pacel roku, ja vēlies kaut
ko teikt.
Uz stundu ierodies sagatavojies.
Tualeti apmeklē pirms
stundas.

Cieņa
 Klasē







ierodies

pirms

zvana.
Stundas sākumā piecelies un sasveicinies.
Darba gaitā izpildi skolotāja dotos norādījumus.
Atbildi pieklājīgi, mierīgi.
Mobilo telefonu un citas
tehniskās ierīces stundas laikā turi izslēgtas.
Esi pieklājīgs pret skolotāju un klasesbiedriem.

UZVEDĪBAS NOTEIKUMI
GARDEROBĒ
Cieņa

Drošība

 Ar cieņu izturies pret

 Savas mantas noliec tām

savām un citu mantām.
 Esi pacietīgs!
 Pacel un pakarini no-

paredzētajā vietā.
 Virsdrēbes un āra apavus atstāj garderobē.
 Ievēro dežurantes norādījumus.
 Kad esi saģērbies, atstāj

kritušu apģērbu.

garderobi!

Atbildība
 Ņem un lieto tikai savas

mantas.
 Apģērbu novieto kārtīgi.
 Sargā savas mantas.

