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J. RAIŅA DAUGAVPILS 6. VIDUSSKOLAS  

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA,  

IEVĒROJOT EPIDEMIOLOĢISKO SITUĀCIJU COVID-19 LAIKĀ 

 

Izdota saskaņā ar MK 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr.360  

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai",  

IZM Ieteikumiem mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,  

ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā un  

Ieteikumiem izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai 

Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

Kārtība nosaka: 

1.1. administrācijas, darbinieku, izglītojamo un izglītojamo vecāku pienākumus, 

ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid -19 laikā; 

1.2. mācību procesa organizēšanu 1. - 12. klasē un pirmsskolas izglītības programmās; 

1.3. ēdināšanas organizēšanu. 

 

2. Administrācijas pienākumi 

Administrācijas pienākumi ir:  

2.1. organizēt mācību procesu, ievērojot Kārtību par izglītības iestādē piesardzības 

pasākumu īstenošanu Covid -19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai; 
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2.2. nodrošināt darba vietas, darbiniekus un izglītojamos ar nepieciešamajiem darba 

aizsardzības, darba higiēnas līdzekļiem; 

2.3. noteikt darbinieku darba grafiku un mācību procesu, ņemot vērā IZM Ieteikumus 

mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, 

ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā un Ieteikumi izglītības iestādēm 

piesardzības pasākumu īstenošanai Covid -19 infekcijas izplatīšanas 

ierobežošanai. 

 

3. Darbinieka pienākumi 

Darbinieka pienākumi ir: 

3.1. ievērot šīs kārtības noteikumus; 

3.2. ievērot Kārtības par izglītības iestādē piesardzības pasākumu īstenošanu Covid -

19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai noteikumus; 

3.3. ievērot higiēnas prasības (roku mazgāšana, dezinfekcija); 

3.4. tehniskie darbinieki ir atbildīgi par nodarbību telpu atslēgu; 

3.5. pārtraukt darba pienākumu veikšanu, informēt administrāciju un / vai skolas māsu 

un doties mājās, ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu 

infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī telefoniski 

sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu; 

3.6. ievērot SPKC noteiktos karantīnas, pašizolācijas vai izolācijas noteikumus; 

3.7. ievērot Rīcības plāna gadījumam, ja izglītības iestādē ir konstatēts saslimstības 

gadījums ar Covid-19 infekciju noteikumus. 

 

4. Izglītojamo pienākumi 

Izglītojamo pienākumi ir: 

4.1. ievērot šīs kārtības noteikumus; 

4.2. ievērot Kārtības par izglītības iestādē piesardzības pasākumu īstenošanu Covid -

19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai noteikumus;  

4.3. ievērot personīgās higiēnas prasības (roku mazgāšana, dezinfekcija); 

4.4. ievērot SPKC noteiktos karantīnas, pašizolācijas vai izolācijas noteikumus; 

4.5. ievērojot pašizolācijas noteikumus, turpināt mācību procesu attālināti, ja to pieļauj 

veselības stāvoklis; 

4.6. ievērot noteikto pārvietošanās kārtību izglītības iestādē; 

4.7. ievērot Rīcības plāna gadījumam, ja izglītības iestādē ir konstatēts saslimstības 

gadījums ar Covid-19 infekciju noteikumus. 
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5. Izglītojamo vecāku pienākumi 

 

Izglītojamo vecāku pienākumi ir: 

5.1. informēt administrāciju vai skolas māsu, vai klases audzinātāju, ja parādās jebkura 

veida slimības pazīmes, t.sk., drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta 

temperatūra; 

5.2. par katru nokavēto mācību dienu iesniegt ārsta izrakstu par atļauju piedalīties 

mācību procesā; 

5.3. ievērot Kārtības par izglītības iestādē piesardzības pasākumu īstenošanu Covid -

19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai noteikumus;  

5.4. rakstiski informēt administrāciju, ja ģimene plāno doties ārzemju braucienā; 

5.5. ievērot SPKC noteiktos karantīnas, pašizolācijas vai izolācijas noteikumus; 

5.6. ievērot Rīcības plāna gadījumam, ja izglītības iestādē ir konstatēts saslimstības 

gadījums ar Covid-19 infekciju noteikumus. 

 

6. Mācību procesa organizācija 1. - 12. klasē 

 

6.1. Mācību process 1.-12. klasei notiek klātienē 1 maiņā, izmantojot IZM piedāvāto A 

modeli; 

6.2. katra klase mācās savā kabinetā (1. - 6. klase mācās 3.stāvā, bet 7. - 9., 12. klase - 

2.stāvā); 

6.3. fizikas, ķīmijas, mūzikas un mājturības un tehnoloģiju kabineti tiek izmantoti, ja 

mācību plānā ir paredzēti laboratorijas darbi, eksperimenti, specifiski 

demonstrējumi utml., lai ievērotu drošības noteikumus; 

6.4. datortehnikas kabinets tiek izmantots datorikas, informātikas, programmēšanas 

pamatu stundu vadīšanai; 

6.5. iespēju robežās mācību stundas tiek organizētas pāros; 

6.6. sporta nodarbības notiek ārā atbilstoši laika apstākļiem un sporta zālē, saglabājot 

principu - vienā stundā viena klase; 

6.7. PDG darbs, interešu izglītības, individuālās un fakultatīvās nodarbības, 

pašpārvaldes sanāksmes notiek, ievērojot distancēšanās pasākumus;  

6.8. bibliotēkas apmeklēšana notiek saskaņā ar bibliotēkas darba grafiku; bibliotekārs 

ir atbildīgs par distancēšanās ievērošanu; 
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6.9. stundas un starpbrīži notiek saskaņā ar zvanu sarakstu: 

 

 1. - 6.klase 7. - 9., 12.klase 

1.stunda 9.00 - 9.40 9.00 - 9.40 

2.stunda 9.50 - 10.30 9.50 - 10.30 

3.stunda 10.40 - 11.20 10.40 - 11.20 

4.stunda 11.50 - 12.30 11.35 - 12.15 

5.stunda 12.45 - 13.25 12.45 - 13.25 

6.stunda 13.30 - 14.10 13.30 - 14.10 

7.stunda 14.15 - 14.55 14.15 - 14.55 

8.stunda 15.00 - 15.40 15.00 - 15.40 

9.stunda 15.45 - 16.25 15.45 - 16.25 

 

6.10. ēdināšana notiek pēc grafika: 

● 11.20 - 11.35 - 4.-6. klase (uz ēdamzāli pavada priekšmeta skolotājs); 

● 11.35 - 11.50 - 1.-3. klase (uz ēdamzāli pavada klases audzinātājs); 

● 12.15 - 12.30 - 7.-8. klase (uz ēdamzāli pavada priekšmeta skolotājs); 

● 12.30 - 12.45 - 9.,12. klase (uz ēdamzāli pavada priekšmeta skolotājs / 

klases audzinātājs); 

● launaga laiks: 

○ 13.25 - 1.-6. klase;  

○ 14.10 - 7. - 12. klase. 

 

7. Mācību procesa organizācija pirmsskolas izglītības programmās  

 

7.1. Audzēkņu pieņemšana un nodošana vecākiem notiek pie iestādes ieejas durvīm; 

7.2. jaunāko grupu audzēkņi, organizējot adaptāciju pirmsskolas iestādē, ienāk 

pirmsskolas izglītības iestādes telpā kopā ar vecākiem līdz garderobei. Vecāki 

pamet izglītības iestādes telpas pa citām izejas durvīm. Katra audzēkņa 

pieņemšanas laiks (adaptācijas laikā) ir ierobežots; 

7.3. mīkstās rotaļlietas netiek izmantotas, pārējās tiek mazgātas katru dienu; 

7.4. personīgās rotaļlietas ienest izglītības iestādē ir aizliegts; 

7.5. audzēkņu guldināšanā tiek ievērots princips “galva pret kājām”; 
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7.6. ēdināšana tiek organizēta katrai grupai atsevišķi grupas telpā.  

   

8. Noslēguma jautājumi 

 

8.1. Skolas administrācija iepazīstina visus darbiniekus ar šīs kārtības noteikumiem; 

8.2. skolas darbinieki ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies; 

8.3. klases audzinātāji iepazīstina izglītojamos ar šīs kārtības noteikumiem; 

8.4. izglītojamie ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies; 

8.5. klases audzinātāji iepazīstina izglītojamo vecākus ar šīs kārtības noteikumiem, 

organizējot vecāku sapulces; 

8.6. izglītojamo vecāki ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies; 

8.7. kārtība pieejama skolas mājaslapā; 

8.8. kārtību izdod direktors, saskaņojot ar izglītības iestādes pedagogiem, tehniskajiem 

darbiniekiem un arodbiedrības pārstāvi; 

8.9. kārtība ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir spēkā MK 2020. gada 9. jūnija noteikumos 

Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai" noteiktās normas izglītības procesa organizēšanai un piesardzības 

pasākumu ievērošanai. 

 

SASKAŅOTI : 

2020. gada 31. augustā 

J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 

pedagoģiskajā sēdē 

protokols Nr. 6                                                                                    

 

 

J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas direktores p.i.   V. Tāraude 


