Latvijas Republikas Kultūras ministrija
JAŅA ROZENTĀLA RĪGAS MĀKSLAS VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 90000030555
Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV-1007, Latvija
tālrunis 67601783, fakss 67614709, e-pasts info@jrrmv.lv
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā

15.09.2014.

Nr. 18

JAŅA ROZENTĀLA RĪGAS MĀKSLAS VIDUSSKOLAS
MAZĀS MĀKSLAS SKOLAS VASARAS PRAKSES NORISES UN KĀRTĪBAS
NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu
un Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas nolikuma 60.16. punktu

1. Šie noteikumi nosaka Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas Mazās Mākslas
skolas (turpmāk tekstā – skolas) vasaras prakses norisi un kārtību.
2. Prakses mērķis ir dabas studijas. Prakses laikā audzēkņi zīmē un glezno ārpus
skolas telpām (plenērā).
3. Vasaras praksē piedalās visi skolas 5.-8.klašu audzēkņi.
4. Vasaras prakses (turpmāk – prakses) ilgums ir 10 dienas. Vasaras prakse norit
jūnija mēneša sākumā.
5. Prakses darba diena ir no 9:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums ir 40 minūtes.
Audzēkņu pusdienas nodrošina audzēkņu vecāki, iedodot audzēknim līdzi
sviestmaizes, sulas un tml.
6. Prakses dienā audzēkņi pulcējas skolā 9:00 (vai citā skolotāja norādītā vietā un
laikā) un skolotāja vadībā dodas uz prakses norises vietu.
7. Ja laika apstākļu dēļ nav iespējams strādāt izraudzītajā vietā ārpus telpām,
pieļaujams darbs telpās.
8. Dodoties uz praksi, audzēkņiem jābūt apģērbtiem atbilstoši laika apstākļiem.
9. Vasaras prakses laikā audzēkņiem jāievēro:
9.1. Uzvedības un kārtības noteikumi atbilstoši skolas normatīvajiem aktiem;
9.2. Ceļu satiksmes, ugunsdrošības, elektrodrošības un citi noteikumi;
9.3. Pieklājības un higiēnas normas;
9.4. Audzēkņiem kategoriski aizliegts peldēties.
10. Audzēkņu pienākumi prakses laikā:
10.1. Godprātīgi un radoši izpildīt skolotāja dotos uzdevumus;
10.2. Gadījumos, kad audzēknis nevar ierasties prakses vietā vai veikt konkrēto
uzdevumu, informēt par to skolotāju;
10.3. Bez skolotāja atļaujas nedrīkst atstāt prakses norises vietu;
10.4. Sava darba vieta audzēknim jāatstāj tīra un kārtīga.

11. Ja audzēknis atsakās ievērot šo noteikumu 10.punktā noteikto, skolotājam ir
tiesības pieprasīt, lai audzēknis vecāku pavadībā atstāj prakses vietu.
12. Katru dienu audzēkņi atrāda prakses skolotājam savus darbus un saņem
vērtējumu.
13. Prakses dienas uzdevums un vērtējums tiek ierakstīts mācību žurnālā.
14. Prakses pēdējā dienā notiek vasaras darbu skate, kuru vērtē skolas
metodiskās komisijas pedagogi.
15. Par prakses iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu ir atbildīgs pedagogs,
kurš vada vasaras praksi.
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