Iestājoties pirmsskolas izglītības iestādē.
Dokumenti
1. Iesniegums par iestāšanos - raksta pie vadītājas vai elektroniski uz gatavas
veidlapas.
2. Bērna attīstības karte – to izsniedz ģimenes ārsts pēc tam, kad izdarīti
nepieciešamie izmeklējumi un saņemtas speciālistu konsultācijas. Bērna
attīstības karte jāiesniedz līdz dienai, kad bērns sāk apmeklēt iestādi.
3. Jāuzrāda dzimšanas apliecības oriģināls, ja tiek prasīts.
4. Ja pienākas maksas atvieglojumi par ēdināšanu, jāraksta iesniegums. - Liepājas
pilsētas Domes 2007.gada 22.novembra noteikumos Nr.2 „Vecāku maksas
atvieglojumi par bērnu ēdināšanu pašvaldības vispārējā tipa pirmsskolas
izglītības iestādēs” jāiesniedz norādītie dokumenti.
5. Vadītājas pieņemšanas laiki –
otrdienās 9:00 – 11:00
trešdienās 15:00 – 18:00,
Bērnam grupā nepieciešams
1. Ērti un stabili, aiztaisāmi apavi (sandales, kurpītes) staigāšanai telpās.
2. Ķemmīte, vienreiz lietojamie kabatas lakatiņi (viens iepakojums skapītī), mitrās
salvetes iepakojumā, maiņas apģērbs (bikses, ja bērns vēl neprot iet uz podiņa,
pamperi, ja tie tiek lietoti, guļot dienas miegu, vai arī pārējā laikā, tīri krekliņi, lai
ir ko nomainīt, ja bērns ēdot saslapina).
3. Apģērbs grupas telpā – ērti uzvelkams un novelkams, ar viegli lietojamām
aizdarēm.
4. Apģērbs rotaļām laukumā – ērts, piemērots kustībām un rotaļām smilšu kastē, kā
arī laika apstākļiem, viegli uzvelkams un novelkams, apstākļiem piemēroti apavi
ar vieglu un ērtu aizdari. Saulainā laikā obligāta ir cepure vai cita galvassega, kas
pasargā galviņu no saules.
Līdz bērnudārza sākumam ieteicams
1. Izveidot dienas miega ieradumu laikā no plkst.12:30 – 15:00.
Uzsākot bērnudārza gaitas
1. Pirmsskolas iestāde strādā katru darba dienu, grupas darbojas no 7.00 līdz 19.00,
ieteicams bērnu atvest līdz 8.00, lai paēstu brokastis un veiksmīgi iekļautos
mācību procesā.
2. Pirmajās dienās ieteicams bērnam iestādē pavadīt tikai dienas pirmo pusi, lai
pamazām pierastu pie jaunās vides un dienas režīma. Pusdienas ir paēstas līdz
12.30, tad var bērnu vest mājās
3. Sākot ar 3.-4. dienu bērns paliek uz dienas miegu iestādē, mājās vest ieteicams ne
ātrāk kā paēsts launags, sākot ar 16.30 (ierasties pēc bērna ne vēlāk kā līdz 18:45,
jo 19:00 grupa un iestāde tiek slēgta).
Maksājumu kārtība
1. Grupās bērniem līdz 3 gadu vecumam maksa par ēdināšanu ir – EUR 2,14 dienā,
no 3-7 gadu vecumam – EUR 2,57. Vecāki maksā par tekošo mēnesi, tāpēc jau
pirmajā bērnudārza apmeklēšanas mēnesī būs jāsamaksā par ēdināšanu saskaņā
ar izrakstīto kvīti.
2. Maksājumus varat veikt bankās, Latvijas Pasta nodaļās, savā internetbankā.
Lietojot internetbanku, kā pirmo piezīmēs obligāti norādiet bērna vārdu,
uzvārdu, personas kodu un iestādi. Pārējā informācija nav tik būtiska.

Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana.
1. Iekšējās kārtības noteikumi un citi reglamentējošie noteikumi stingri jāievēro!
Mācību gada laikā tajos var tikt veikti grozījumi vai var tikt izstrādāti jauni,
atbilstoši dažādām situācijām valstī.
2. Atvedot uz bērnudārzu, bērns jānodod tieši grupas audzinātājai.
3. Ja bērns saslimst, ir jāinformē personiski, jāzvana vai jāsūta īsziņa uz bērnudārzu
līdz 8:30 saslimšanas rītā, lai bērnu neieskaitītu ēdināšanas sarakstā. Ja bērns
slimo ar infekcijas slimību vai ir nosūtīts mājās ar infekcijas slimības pazīmēm,
obligāti jāsazinās ar ārstu un atgriežoties jāiesniedz ārsta zīme. Bez tās bērns
netiks grupā pieņemts.
Atvaļinājuma vai brīvdienu gadījumā par to jāinformē gupas pedagogi – pirms
brīvdienām ne vēlāk kā pēdējā apmeklējuma dienā līdz 8:30. Būsim priecīgi, ja
to paziņosiet vēl laicīgāk vismaz 3 darba dienas iepriekš. Tas saistīts
ar mūsu pašu ēdināšanas pakalpojumu un ekonomisku produktu
izlietojumu.
4. Bērnu nedrīkst atvest uz bērnudārzu vai aizvest cits bērns, jaunāks par 13 gadiem.
5. Bērns netiek atdots aizvešanai mājās cilvēkiem reibuma stāvoklī, kā arī cilvēkiem,
kas nav atzīmēti žurnālā, ja vecāki par to iepriekš nebrīdina atsevišķi.
6. Ienākot un izejot no teritorijas, lūdzam vienmēr akurāti aizvērt vārtiņus,
īpaši, ja bērni rotaļājas laukumā. Tas nepieciešams Jūsu bērna drošībai.
Veiksmīgākai adaptācijai ieteicams.
1. Bērnu jau laikus mājās sākt saukt vārdā – grupiņā jūsu ierastie mīļvārdiņi netiks
lietoti, bērnu sauks vārdā.
2. Veicināt ieradumu laikus piecelties – mierīgi, bez stresa piecelts un saģērbts
bērns bez niķošanās iekļausies grupas darbā un dienas režīmā.
3. Vecākiem jāizprot lielās pārmaiņas bērna dzīvē un to radītie pārdzīvojumi, tāpēc
pašiem jānomierinās un ar savu uzvedību jārāda, ka viss rit savu pareizo gaitu.
4. Jau laikus bērniņam pastāstīt, ka atvadīšanās būs pie durvīm, jo sakarā ar
epidemioloģisko situāciju, atvedot un savācot bērniņus, vecāki iestādē nedrīkst
ienākt.
5. Pieņemt un akceptēt grupas audzinātājas kā profesionālu palīgu savā darba dzīvē
un bērna audzināšanā. Mums visiem ir viens kopīgs uzdevums – iemācīt bērnam
dzīvot sabiedrībā un uzsākt skolas gaitas.
6. Bērnam pastāstīt, ka bērnudārza gaitu uzsākšana ir apliecinājums tam, ka viņš
aug lielāks. Iedrošiniet bērnu un izrādiet, ka viņš jums ir svarīgs, tomēr jūs gaida
darbs, tāpēc pa dienu viņš spēlēsies ar citiem bērniem un par viņu parūpēsies
audzinātājas un auklīte.

Lai jums un jūsu bērnam veiksmīgs un atmiņā paliekošs mūsu iestādē
pavadītais laiks!

Iestādes mājas lapa pasacina.liepaja.edu.lv
e-pasts pasacina@liepaja.edu.lv
vadītājas e-pasts zane.zalite-gailuma@liepaja.edu.lv

