GVV Izrakstīšana Nedēļas Nogalēs
GVV skolēns, īpaši tie kuri dzīvo tuvāk skolai, bieži nedēļas nogalēs tiek
izrakstīti no skolas savu vecāku vai viņu aizbildņu gādībā. Audzēkņi
brauc uz pilsētu iepirkties, mazgāt veļu, paēst u.t.t. Ne visi audzēkņi ir
izrakstīti katru nogali vai katru nogales dienu, jo viņiem ir pienākumi
skolā, vai ja viņu vecāki nav atbraukuši ciemos. Ir svarīgi saprast, ka
audzēkņiem nav nepieciešams izrakstīties katrā iespējamā reizē. Ja nu ir
tā vēlēšanās, tad sekojošie norādījumi ir jāievēro:
A. Izrakstīšanas laikus nosaka skolēnu pienākumi un skolas dienas
gaitas tanī dienā.
1. Zināmās nedēļas nogalēs izrakstīšana nav atļauta, piemēram,
pirmajā skolas svētdienā, izlaiduma sestdienā, vai dienās, kad
gatavojamies kādam skolas sarīkojumam, kā talantu vakaram,
bērnu svētkiem, utml. Par šādām īpašām reizēm skolēniem un
vecākiem laikus ziņos skolas vadība.
2. Tajās nogalēs kad izrakstīšana ir atļauta, iespējamie laiki būtu sekojošie:
Sestdienās PĒC spodrības stundas (apm. no pulksten 13:15)
līdz vakara klasēm/nodarbībām, kuŗu iesākumu laiki ir mainīgi.
Svētdienās pēc dievkalpojuma līdz sagatavošanas stundai
(no apm. pulksten 12:00 līdz 18:00).
B. Izrakstīšanas noteikumi:
1. Izrakstīšanas laikā audzēkņiem jābūt ar izrakstītāju.
 Izrakstītājs ir uzņēmies gādāt par audzēkni un ir atbildīgs par bērna
drošību. NAV VĒLAMI IZRAKSTĪT LIELU SKAITU BĒRNU KURUS
NEVAR LABI UZRAUDZĪT. TAS IR DROŠĪBAS UN LIKUMU
PĀRKĀPUMS.
 IR AIZLIEGTS skolēnus braukt vienus uz pilsētu, pat ja tie ir izrakstīti
 IR AIZLIEGTS skolēnam vadīt automašīnu bez izrakstītāja klātienes.
 IR AIZLIEGTS skolēnam vadīt automašīnu ja mašīnu atrodas citi
skolēni, pat ja ir izrakstītājas automašīnā.
IR NEPIECIEŠAMS ŠOS LIKUMUS IEVĒROT. NEIEVĒROŠANAS GADĪJUMĀ
PERSONA(S) KURAS IZRAKSTĪJA JAUNIEŠUS SAŅEMS BRĪDINĀJUMU NO
LATVIEŠU CENTRA GAREZERA ADMINISTRATORA UN VARĒTU ZAUDĒT
PRIVILĒĢIJU TURPMĀK IZRAKSTĪT GVV SKOLĒNUS.
2. Skolēns drīkst izrakstīt tikai vecāki vai, ar vecāku rakstisko atļauju,
pilngadīgi aizbildņi kuru vārdi ir pierakstīti uz attiecīgās formas
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Vecāku aizbildņi ir vismaz 21 gadus veci, uzticāmi, pazīstami, pieauguši cilvēki.
Aizbildņiem jāsaprot un jāsolās sekot izrakstīšanas noteikumiem un jāparakstās
izrakstīšanas lapā.
3. Izrakstot un ierakstot audzēkņiem jāpiesakās dežurantiem pie
Saulgriežiem.
4. Izrakstīšanas dežurants drīkst prasīt audzēknim uzrādīt vārda zīmi un
izrakstītājam uzrādīt identifikāciju, piem. braukšanas atļauju. Šis ir drošības
protokols jo dežurantam ir grūti atpazīt visus vecākus un skolēnus, it sevišķi
pirmajās nedēļās.
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