

Balvu Sporta skolas direktorei Ludmilai Beļikovai

no_____________________________
                                                                                      (vecāka vārds, uzvārds)
dzīvo____________________________
                                                                                 (faktiskās dzīvesvietas adrese)

												
(tālrunis un e-pasts)

Iesniegums profesionālās ievirzes izglītībai
Balvos

20 __. gada ______. ______________

Lūdzu uzņemt manu meitu / dēlu    								
                       (vajadzīgo pasvītrot)

Sporta skolas						    nodaļā.

Par meitu / dēlu sniedzu šādas ziņas:

	Dzimšanas dati _____________________________________________


	Deklarētā dzīvesvieta 								

 
	Skola un klase, kuru apmeklē______________________________________


	Ziņas par vecākiem:


Māte  										
		        (Vārds, uzvārds)				           (tālrunis)

Tēvs   										
		        (Vārds, uzvārds)				           (tālrunis)

Iesniegumam klāt pievienoju:  veidlapu Nr.027/u no ģimenes ārsta par veselības stāvokli, fotokartiņu ( 3x4cm) un dzimšanas apliecību (uzrādīt|). 

 vecāka paraksts:   


Piezīmes______________________________________________________________________
   

Rekomendācija no sporta skolotāja: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Audzēkņa reģistrācija 
uzkaites grāmatā Nr. _______


Uzņemšanas rīkojuma 
Nr._______________

Atskaitīšanas rīkojuma 
Nr.______________

                                                                        
 Balvu Sporta skolas direktorei Ludmilai Beļikovai

no_____________________________
                                                                                      (vecāka vārds, uzvārds)
dzīvo____________________________
                                                                                 (faktiskās dzīvesvietas adrese)

												
(tālrunis un e-pasts)

Iesniegums interešu izglītībai
Balvos

20__. gada ______. ______________

Lūdzu uzņemt manu meitu / dēlu    								
                       (vajadzīgo pasvītrot)

Sporta skolas						    nodaļā.

Par meitu / dēlu sniedzu šādas ziņas:

	Dzimšanas dati _____________________________________________


	Deklarētā dzīvesvieta 								

 
	Skola un klase, kuru apmeklē______________________________________


	Ziņas par vecākiem:


Māte  										
		        (Vārds, uzvārds)				           (tālrunis)

Tēvs   										
		        (Vārds, uzvārds)				           (tālrunis)


Iesniegumam klāt pievienoju:  veidlapu Nr.027/u no ģimenes ārsta par veselības stāvokli, fotokartiņu ( 3x4cm) un dzimšanas apliecību (uzrādīt|). 


 vecāka paraksts:   
   

 

Piezīmes _____________________________________________________________________

 






                                                                        


Balvu Sporta skolas disciplīnas un kārtības saturs

Sporta skola uzņem priekšzīmīgus un disciplinētus izglītojamos.
Sporta skola rūpēsies par izglītojamo veselības nostiprināšanu, vispusīgu fizisku attīstību, motivēs viņus aktīvam, kustīgam dzīvesveidam, iesaistīs viņus ragulārās sporta nodarbībās.
Sporta skolas izglītojamajiem ir mērķtiecīgi jāapgūst izvēlētā sporta veida programma, veicinot savu sportisko izaugsmi, jāpārstāv skola dažāda mēroga sacensībās.
Izglītojamajiem jāievēro skolas nolikums un iekšējās kārtības noteikumi.
1. Kārtība treniņu nodarbībās.
Izglītojamie uz nodarbībām ierodas savlaicīgi,vēlams  ne ātrāk , kā 15 minūtes pirms to sākuma. Īpašos gadījumos (transports) pieļaujams skolā ierasties ātrāk.
Attaisnotu iemeslu dēļ nokavējot nodarbības, izglītojamā pienākums ir par to ziņot trenerim.
Ja izglītojamajam nodarbības laikā rodas veselības vai pašajūtas  problēmas par to nekavējoties jāinformē treneris.
Aizliegts skolā ienest pirotehnikas ieročus, azarta spēles u.c. blakus lietas.
Aizliegts piegružot un nepieklājīgi uzvesties tajā teritorijā vai uzgaidāmajās telpās, kurās uzkavējas, gaidot nodarbību sākumu.
Uz nodarbībām līdz jāņem sporta apģērbs un sporta apavi (atbilstoši sezonai un paredzētajām sporta nodarbībām).
Precīzi jāievēro drošības noteikumi un personīgās higiēnas prasības.
Nodarbībās izglītojamie izpilda trenera dotos norādījumus un uzdevumus, netraucējot pārējiem izglītojamajiem un trenerim.
 Izglītojamajiem jāsaudzē sabiedriskais un privātais īpašums, materiāli jāatlīdzina par sabojāto skolas, citu izglītojamo vai skolas darbinieku īpašumu.
2. Kārtība sacensībās.
	Dodoties uz sacensībām sporta skolas bāzēs vai ārpus tām, jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, disciplīna, trenera vai komandas pārstāvja norādījumi.

Ar cieņu jāizturas pret citiem sacensību dalībniekiem.
Piedaloties sacensībās, jāievēro godīgas cīņas principi.
3. Vispārējie ierobežojumi.
3.1	Kategoriski aizliegts nodarbību laikā ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez vajadzības un trenera atļaujas atstāt nodarbību vietu.
3.2	Aizliegts nodarbību un sacensību laikā smēķēt, lietot alkoholiskus dzērienus un ierasties iereibušiem, lietot citas apreibinošas vielas.
3.3	Aizliegts lietot fizisku spēku pret citiem izglītojamajiem, aizskart viņu pašcieņu, runāt      necenzētiem vārdiem.
Sods par noteikumu pārkāpumiem.
4.1	Par šo noteikumu neievērošanu jebkurš skolas darbinieks, kas to konstatē ,ir tiesīgs pieprasīt no izglītojamā rakstisku paskaidrojumu.
4.2 	Ja pārkāpumu rezultātā ir radīts materiāls kaitējums skolai, vecāki ir pilnā apmērā atbildīgi par nodarīto zaudējumu , kas viņiem ir jāatlīdzina.
	Par vairākkārtējiem rupjiem noteikumu pārkāpumiem izglītojamo var izslēgt no skolas.

Rīcība ārkārtējās situācijās.
Jebkurā ārkārtas situācijā jāseko trenera vai skolas darbinieku norādījumiem. Ja tuvumā nav skolas darbinieku vai citu pieaugušo, jācenšas organizēti izkļūt no bīstamās telpas vai situācijas, rūpējoties par saviem biedriem. Pēc iespējas ātrāk par notikušo jāziņo skolas darbiniekiem.
Ugunsgrēka gadījumā, lai izkļūtu no ēkas, jāvadās pēc izvietoto evakuācijas plānu shēmām, drošības zīmēm.


Ar skolas izglītojamo iekšējās kārtības noteikumiem iepazinos un apņemos tos pildīt:

							
           	      Izglītojamā paraksts , atšifrējums, datums


