Iekšējās kārtības noteikumi
Balstoties uz akreditācijas komisijas ieteikumiem, tiek mainīta un papildināti deju
skolas iekšējās kārtības noteikumi, struktūra, grupu nosaukumi, grupu sastāvi. Lai uzlabotu
Deju skolas profesionālo darbību un katra dejotāja individuālās izaugsmes spējas, ir izveidoti
Agra Daniļeviča deju skolas un Deju studijas noteikumi.

Agra Daņiļeviča deju skola
„Dzirnas”

Deju studija „Dzirnas”

100% apmeklējums

75% apmeklējums

Dejotājiem nodarbības jāapmeklē
savlaicīgi, ievērojot iekšējās kārtības
noteikumus, apģērbā, kas atbilst
Dzirnu noteiktām prasībām (skatīt
zem tabulas)

Dejotājiem nodarbības jāapmeklē savlaicīgi,
ievērojot iekšējās kārtības noteikumus,
apģērbā, kas atbilst Dzirnu noteiktām
prasībām prasībām (skatīt zem tabulas)

Pēc pedagogu lēmuma piedalās visos
Dzirnu koncertos un pasākumos
atbilstoši savam vecumam un
dejošanas līmenim

Pēc brīvas izvēles piedalās vai arī
nepiedalās Dzirnu rīkotajos koncertos un
citos pasākumos, kuri attiecas uz Deju
studiju. Par to savlaicīgi (1 mēnesi iepriekš)
informējot Dzirnu skolotājus vai vadību

Dejotājs nodarbībās pakļaujas Dzirnu Nodarbībās var strādāt sava ķermeņa
pedagogu prasībām, lai veiksmīgi
komforta zonā
sagatavotos ieskaitēm, eksāmeniem,
konkursiem un koncertiem.
Obligāts apmeklējums papildus
nodarbībās (sestdienās, svētdienās,
svētku dienās, brīvlaikos) Saskaņojot
to ar bērna vecākiem

Iespējami papildus mēģinājumi brīvlaikā
pirms Ziemassvētku un Noslēguma koncerta

100% dalība atklātajās nodarbībās,
ieskaitēs, eksāmenos un koncertos

Nav ieskaites/eksāmeni, taču obligāta dalība
atklātajās nodarbībās

Pēc sekmīgi nokārtotiem eksāmeniem Nesaņem izglītības dokumentu
tiek izliktas atzīmes (1.-5.kl) un
saņem izglītības dokumentu –
diplomu (6.kl.)

Iekšējās kārtības noteikumi
Dejotāja pienākumi

Vecāku pienākumi

Vienmēr laikā ierasties uz nodarbībām

Izturēties ar cieņu pret pedagogiem,
darbiniekiem un radušās problēmsituācijas
risināt sarunu ceļā

Godprātīgi pildīt pasniedzēja
norādījumus

Informēt pedagogu savlaicīgi par bērna
veselības stāvokli, iesniegt ārsta zīmi

Patvaļīgi nepamest nodarbību vietu

Savlaicīgi nogādāt bērnu uz nodarbību.
Nodrošināt bērnu ar trenniņtērpu, kas ir
atbilstošs Dzirnu prasībām

Nodarbību laikā nerunāt bez skolotāja
uzaicinājuma. Aizliegts lietot necenzētus
vārdus un nepieklajīgus, rupjus vārdus

Segt visus materiālus zaudējumus, kas
Deju skolas inventāram radušies bērna
tīšas vai netīšas darbības rezultātā

Deju skolas telpās ievērot tīrību, kārtību
un ugunsdrošību, kā arī nesmēķēt,
nelietot un neienest telpās alkoholiskos,
enerģijas dzērienus un narkotiskās vielas

Ja ir nepieciešamība, jāfinansē bērna kostīma
izveidošana, šūšana, pirkšana.
Kostīma nozaudēšanas gadījumā, jamaksā
nozaudētā kostīma vērtība

Ienākot deju skolas telpās, āra apavus
atstāt apaviem paredzētos plauktos

Mācību maksa ir jānomaksā līdz katra
mēneša 11. datumam (ieskaitot) par
periodu no 11. datuma līdz nākošā
mēneša 10. datumam.

Atzīmēties sarakstā, ja nokavēta
nodarbība. Pretējā gadījumā nodarbība
tiks uzskatīta par neapmeklētu

Ja apmeklējums ir bijis mazāks par
pusmēnesi, nākamā mēneša maksa tiks
aprēķināta proporcionāli apmeklējumam
(tikai uzrādot ārsta zīmi)

Ievērot personisko higiēnu (duša,
dezodorants (atbilstoši vecumam), tīrs
treniņtērps, maiņas zeķes), sevišķi kāju
un padušu higiēnu

Jāmaksā soda nauda (2 eiro) par katru

Izslēgt skaņu un vibrozvanu mobilajam
tālrunim gan garderobēs, gan deju zālē,
un nelietot tālruni nodarbību laikā

Atlaides tiek piemērotas dejotājiem no
vienas ģimenes

Segt visus materiālus zaudējumus, kas
Deju skolas inventāram radušies tīšas
vai netīšas darbībās rezultātā

Bankas maksājumos obligāti norādiet par
ko maksājiet: dejotāja vārds, uzvārds,
programma, GRUPA, periods par
kuru maksājiet

nokavēto maksājuma dienu, kad notiek
nodarbība

Sekot līdzi personiskajām mantām
nodarbību laikā. Dzirnu vadība neatbild
par deju skolā nozaudētām un atstātām
mantām
Par IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMU un JAUNĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMU
neievērošanu tiek izsniegta brīdinājuma lapa. Pēc 3 brīdinājuma saņemšanas, Pedagogu
Padomē vecāku klātbūtnē tiek izskatīta audzēkņa iespējamā atskaitīšana no Deju
skolas.

Klases audzinātāju pienākumi
1. Katrai klasei ir pedagogs (klases audzinātājs).
2. Pedagogam ir pienākums savlaicīgi informēt dejotājus, vecākus par izmaiņām
grafikā, nodarbību laikos, jauninājumiem, pasākumiem, koncertiem,
konkursiem.
3. Pedagogam ir pienākums ziņot vecākiem, ja bērns ir nokavējis, nav ieradies uz
nodarbību.
4. Pedagogs mācību gada laikā organizē ārpus skolas aktivitātes – koncertu
apmeklējums, baleta izrādes apmeklējums, klases pasākums, video skatīšanās.
Neskaidrību gadījumā (pēc mājas lapas izlasīšanas, grafika apskates) drīkst
sazināties ar pedagogu laikā no plkst.12.00-21.00 (P-P).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pārbaudījumi
Kontrolstundas 2018./2019. mācību gadā visās tehnikās notiks oktobrī, martā.
Gada noslēguma eksāmeni visās dejas tehnikās notiks maijā.
Atzīmes tiks ierakstītas atzīmju lapā, kura glabāsies deju skolā.
Ņemot vērā kontrolstundu un eksāmena atzīmes audzēknis tiek pārcelts vai
nepārcelts uz nākamo gadu (iespējama arī grupas maiņa).
Neierašanās uz kontrolstundām slimības vai citu iemeslu dēļ nav attaisnojums
nenokārtotiem parādiem.
Par nenokārtotajiem pārbaudījumiem audzēknim jāvienojas ar pedagogu
individuāli.
Uz kontrolstundām un eksāmenu audzēknim jāierodas melnbaltā/melnā vai
dzirnu vienotos treniņtērpos (obligāta prasība).

Trenniņtērpa prasības nodarbībās
M,M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7 STUDIJAS grupas:
1. Meitenēm – baltas zeķubikses, balts bodijs, melna jostiņa, baltas baleta čībiņas
(češkas neder), mati savākti stingrā, kārtīgā copē ar sietiņu.
2. Pušiem – balts apspīlēts krekliņš, melni apspīlēti šortiņi līdz celim, melnas zeķītes,
melnas baleta čībiņas (češkas neder).

DEJU SKOLAS grupās sākot no 1Asag: vienotie treniņtērpi

