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Garderobes lietošanas noteikumi  

Vārkavas vidusskolā 

1. Skolas garderobi drīkst izmantot 1.-12. klases skolēni, ievērojot garderobes lietošanas          
noteikumus. 

2. Par individuālo garderobes skapīšu sadalījumu 1.,2. klašu skolēniem un kopējās          
garderobes izmantošanu 3. - 12. klašu skolēniem ir atbildīgs klases audzinātājs un            
saimniecības pārzinis. 

3. Mācību gada sākumā klases audzinātājs iepazīstina skolēnus ar garderobes lietošanas          
noteikumiem Skolēni to apliecina ar parakstu. 

4. Mācību gada beigās skolēns garderobes skapīti vai plauktu atstāj tukšu un tīru, apliecinot             
to ar parakstu. 

5. Garderobes skapītī vai plauktā drīkst glabāt virsdrēbes, sporta tērpu, apavus, mācību           
līdzekļus. 

6. Garderobes skapītī vai plauktā uzglabāt aizliegts pārtikas produktus, priekšmetus, kuri nav           
nepieciešami mācību procesā. 

7. Aizliegts garderobes skapīšu durvis vai plauktus apzīmēt un aplīmēt. 
8. Garderobē skolēni drīkst uzturēties pirms un pēc mācību stundām vai starpbrīžos, tikai, lai             

paņemtu vai novietotu apģērbu. Mācību stundu laikā garderobē uzturēties aizliegts. 
9. Garderobes skapīšos vai plauktos nedrīkst atstāt vērtīgas lietas, naudu un mobilos           

telefonus. Par atstāto naudu vai lietām ir atbildīgs skolēns. 
10. Stingri aizliegts ņemt cita skolēna apģērbu vai apavus. Ja redz, ka kāds aizskar citu skolēnu               

mantas, ziņot skolotājam vai dežurantam. 
11. Pagarinātās dienas grupas laikā un uz autobusiem 1. - 4. klašu skolēni uz garderobi dodas               

tikai skolotāja pavadībā. 
12. Apmeklējot sporta stundas un treniņus, kā arī veicot pētnieciskos darbus ārā citos mācību             

priekšmetos, par garderobes izmantošanu ir atbildīgs konkrētā mācību priekšmeta         
skolotājs. 

13. Par skolēnam lietošanā nodotā garderobes skapīša vai plaukta saturu un kārtību, kā arī par              
bojājumiem, kas radušies skolēna vainas dēļ, atbild skolēns un viņa vecāki ( likumīgie             
skolēna pārstāvji). 

 



14. Ja skolēns neievēro garderobes skapīšu un plauktu lietošanas noteikumus, klases          
audzinātājs izved pārrunas ar skolēnu un atkārtoti veic instruktāžu, ziņo skolēna vecākiem            
un veic ierakstu skolēna dienasgrāmatā , sadaļā piezīmes. Ja skolēns atkārtoti neievēro            
noteikumus, tad klases audzinātājs izved pārrunas ar skolēnu un atkārtoti veic instruktāžu,            
veic ierakstu skolēna dienasgrāmatā un raksta ziņojumu skolas administrācijai, skolas          
administrācija sazinās ar skolēna vecākiem. 

15. Noteikumi stājas spēkā ar 01.11.2020. 
16. Kārtību garderobē uzrauga skolas dežūrapkopēja un skolotājs dežurants. 
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