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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Engures novada Engures pagastā 

Nr.20 
30.08.2013. 

Mācību ekskursiju organizēšanas kārtība 
Izdoti saskaņā ar  

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

Izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 
I   Vispārīgie noteikumi 

1. Engures Mūzikas  un mākslas skolas (turpmāk tekstā – Skolas) kārtība par mācību 
un izziņas ekskursiju organizēšanu nosaka ekskursiju (mācību pasākuma/ 

konkursa) organizēšanas kārtību, pedagogu pienākumus drošības nodrošināšanai. 
2. Mācību un izziņas ekskursija – mācību organizācijas forma – kādas vietas 

(muzeja, izstādes, koncerta, pilsētas, apvidus, objekta utt.) kolektīva apmeklēšana 

mācību nolūkā: lai iepazītos, izzinātu, teoriju saistītu ar praksi. 
3. Mācību ekskursijas ir arī audzēkņu piedalīšanās konkursos, skatēs un festivālos, 

kuri notiek ārpus skolas 

II  Mācību ekskursiju un izziņas ekskursiju mērķis un uzdevumi 
4. Mērķis  - Radīt interesi, iepazīstināt ar dažādiem objektiem, vietām, pilnveidot 

zināšanas, prasmes un iemaņas. 

5. Uzdevumi 

5.1. Bagātināt audzēkņu pieredzi; 
5.2. Papildināt audzēkņu zināšanas; 
5.3. Veicināt audzēkņu izziņas procesus. 

5.4. Pārstāvēt skolu dažāda līmeņa konkursos un pasākumos. 

  III  Mācību un izziņas ekskursiju organizēšana 
6. Mācību un izziņas ekskursiju laiku nosaka mācību priekšmeta pedagogs, iekļaujot 

to skolas pasākumu plānā, kuru apstiprina direktors. 
7. Skolas direktors ar rīkojumu nozīmē atbildīgo pedagogu mācību ekskursijas 

organizēšanā un norisē. 

8. Skolas direktors ekskursantu sarakstu apstiprina ar parakstu un skolas zīmogu. 
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9. Uz katriem 10 audzēkņiem jānodrošina  1 pavadošais pieaugušais. 
10. Sarakstā drīkst iekļaut audzēkņu vecākus. 
11. Plānojot 2 dienu ekskursijas, atļauts izmantot tikai 1 mācību dienu. 

IV   Mācību priekšmeta pedagogam 
12. Plānojot un organizējot audzēkņu mācību un izziņas ekskursijas : 

12.1. Iesniegt pieteikumu ar dalībnieku sarakstu skolas direktoram, ar aprakstu 
par Ekskursijas/mācību pasākuma/konkursa norisi  (pielikums nr.1) 

12.2. Savlaicīgi (vismaz 3 dienas iepriekš) jāinformē vecāki, sniedzot 
informāciju audzēkņa dienasgrāmatā vai informācijas lapās, savukārt 
vecākiem  jāparakstās, ka ir iepazinušies ar informāciju. (pielikums nr.2.) 

12.3. Par plānotās mācību ekskursijas laiku jāinformē citi priekšmeta pedagogi. 
12.4. Nepieciešamības gadījumā uzaicina citu skolotāju pavadīt audzēkņus 

mācību ekskursijā . 

12.5. Pirms ekskursijas audzēkņi jāiepazīstina ar drošības un uzvedības 
noteikumiem, ko apliecina ar parakstu instruktāžas lapā. 

 

11. Šie noteikumi stājas spēkā 2013. gada 1. septembrī. 
 

 

 
 
Aktualizēts:01.09.2020. 
 

Engures Mūzikas un 

mākslas skolas direktore                                                                                 

 

 

Ina Ineta Gailāne 
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Pielikums nr.1  
Engures Mūzikas un mākslas skolas 30.08.2013. iekšējiem noteikumiem  

„Mācību ekskursiju organizēšanas kārtība” 

 
 

Engures Mūzikas un mākslas skolas direktorei I.I.Gailānei 
________________________ 

Pedagoga_______________________ 
/vārds, uzvārds/ 

 

Ekskursijas/mācību pasākuma/konkursa 
 

PIETEIKUMS 
 
 

Ekskursijas/mācību pasākuma/konkursa  norises datums:_________________________ 
Brauciena mērķis: _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Maršruts: ______________________________________________________________ 
Laiks: _________________________________________________________________ 
Pārvietošanās veids: ______________________________________________________ 
Saziņas iespējas (pedagoga telefons): ________________________________________ 
 

Dalībnieku saraksts: 
 Audzēkņa vārds, uzvārds Klase 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
u.t.t 
 
Izglītojamie iepazīstināti ar kārtības noteikumiem atbilstoši MK 2009. gada 24. novembra 
MK noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”. 
 

Ekskursijas/mācību pasākuma organizētājs un atbildīgais: pedagogs: ______________   
/vārds, uzvārds, paraksts/ 

Pedagogi:______________________________________________________________ 
Vecāki:________________________________________________________________               
                                                                                                              
Engurē, 20......gada.............................................../datums/ 
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Pielikums nr.2  

Engures Mūzikas un mākslas skolas 30.08.2013. iekšējiem noteikumiem  

„Mācību ekskursiju organizēšanas kārtība” 

 
 

 
Informācija Engures Mūzikas un mākslas skolas 

 audzēkņa____________________________________ vecākiem par mācību 

pasākumu: 

 
      

Informējam  Jūs, ka audzēknis 
______________________________________________________/vārds, uzvārds/ 
 ___.___.________________________ dosies uz 
__________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 
 Izbraukšana no Engures Mūzikas un mākslas skolas plkst. __________ 
 Atgriezīsimies Engurē  plkst. _________________ 
 
Pirmās palīdzības iespējas tiks nodrošinātas. 
Audzēkņi ir iepazīstināti ar drošības un uzvedības noteikumiem mācību pasākuma 
laikā. 
Saziņas iespējas - Atbildīgais pedagogs: ___________________ tālr.  
Lūdzu informēt, ja saistībā ar veselības problēmām jūsu bērnam ir nepieciešama īpaša 
uzmanība. 

 
EMMS atbildīgais pedagogs ___________________________ 

 
Vecāku paraksts____________________________, tālrunis_____________________ 


