Izrakstīšanas noteikumi
GSS skolēniem ir iespēja nedēļas nogalēs izrakstīties no skolas savu vecāku vai viņu aizbildņu
gādībā. Skolēni pavada laiku ar vecākiem vai radiem un atpūšas vai bauda brīvo laiku Ne visi
skolēni ir izrakstīti katru nogali, ja viņu vecāki nav atbraukuši ciemos. Skolēniem nav
nepieciešams izrakstīties katrā iespējamā reizē. Tie, kas neizrakstās, paliek audzinātāju
uzraudzībā.
Noteikumi:
1. Izrakstīšanas laiki ir sestdienā un svētdienās pēc dievkalpojuma līdz vakariņām (apm.
no plkst. 11:30 līdz 18:00, ja ēd vakariņas tad līdz 17:15).
2. Izrakstīšanas laikā skolēnam jābūt ar izrakstītāju. Izrakstītājs ir uzņēmies gādāt par
skolēnu, un ir atbildīgs par bērna dzīvību. Nav prātīgi izrakstīt lielu skaitu bērnu,
kuŗus nevar labi uzraudzīt. Tas ir drošības un apdrošināšanas likumu pārkāpums.
3. Skolēnus drīkst izrakstīt tikai vecāki vai, ar vecāku rakstisko atļauju, pilngadīgi
aizbildņi. Vecāku aizbildņi ir vismaz 21 gadu veci, uzticami, pazīstami, pieauguši
cilvēki. Aizbildņiem jāsaprot, un jāsolas sekot, izrakstīšanas noteikumiem.
4. Izrakstoties un ierakstoties skolēniem jāparādās audzinātājiem vai vadītājai pie
Teikām.
5. Izrakstīšana citos laikos, īpaši ja kavētu stundas vai nodarbības, ir iespējama TIKAI ar
vadītājas zināšanu.
6. Jāievēro sekojošā kārtība:
a. Vecāki piezvana vadītājai pastāstot par kavējamo laiku un kavēšanas iemeslu.
b. Piemēroti iemesli kavēt mācības vai nodarbības ir: amerikāņu / kanādiešu
skolas pienākumi, ļoti īpaši ģimenes godi, īpaša ārsta vizīte.
c. Ja izrakstās no nometnes ārpus paredzētajiem izrakstīšanas laikiem ar sevišķu
atļauju kāda 5. punktā aprakstīta, nometņotāji nedrīkst būt Gaŗezerā un nedrīkst
piedalīties sagatavošanas skolas nodarbībās.

Izrakstīšanas atļaujas paraugs (lapu varēs izpildīt ierodoties skolā)

Sekojošām personām ir mana atļauja izrakstīt manu dēlu / meitu_________________________ no Gaŗezera
sagatavošanas skolas.

Apgalvoju, ka:
1. Šīs personas ir vismaz 21 gadu vecas.
2. Laikā, kad mans bērns ir izrakstītāja atbildībā, saprotu, ka manam bērnam ir jāievēro visi GSS
uzvedības noteikumi. GSS uzvedības noteikumi ir spēkā no nometnes atklāšanas līdz nometnes
izlaidumam.
3. Izrakstīšanas laikā GSS un tās vadība nav atbildīgas par manu bērnu.
4. Gan es, gan sarakstā minētās personas, saprot GSS izrakstīšanas un uzvedības noteikumus, un
solamies tiem sekot.
5. Es šīs personas pazīstu, zinu pilno vārdu un uzticu viņiem savu bērnu.

1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________

Vecāka paraksts

Datums

