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Kārtība mācību procesa organizēšanai Riebiņu vidusskolā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un IZM ieteikumiem, Riebiņu
novada domes rīkojumu Nr.113 „Par mācību procesa organizēšanu Covid-19 infekcijas
ierobežošanai”, VISC „Ieteikumiem piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un
nodarbību īstenošanai”
2020.gada 25.augustā
1. Kārtība nosaka, kādā veidā tiek organizēts mācību process Riebiņu vidusskolā ( turpmāk – Skola)
Covid-19 izplatības laikā.
2. Mācību process tiek īstenots atbilstoši A modelim, t.i., mācīšanās klātienē, Skolā nodrošinot
pamatprasības (informēšana, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzīšana, distancēšanās) un,
sākot ar 7.klasi, 20% no mācību procesa laika var tikt organizēti attālināti.
3. Mācības organizē, lai izglītojamo grupas būtu nošķirtas cita no citas, savstarpēji noslēgtas un lai
ilgākā laika posmā nemainītos to sastāvs:
 organizējot vienas klases/ grupas izglītojamajiem mācības vienā klases telpā, tādējādi
mazinot viņu nepieciešamību pārvietoties pa Skolas ēku;
 plānojot blokstundas;
 plānojot pēc iespējas āra nodarbības;
 plānojot Skolā vairākas ieejas/izejas;
 klases audzinātājam un/vai dežūrskolotājam sekojot tam, lai izglītojamie pēc mācību stundām
Skolā bez iemesla neuzturas.
4. Stundu saraksts pieejams e-klasē un Skolas mājas lapā. Izmaiņas stundu sarakstā ir pieejamas eklases sadaļā “Paziņojumi”.
5. Mācību priekšmeta pedagogs nodrošina, ka izglītojamie pēc iespējas lieto tikai personīgos
rakstāmpiederumus, mācību grāmatas, un citus mācību piederumus, mazina rakstāmpiederumu
nodošanu no vienas personas citai.
6. Mācību stundu laikā pedagogi organizē dinamiskās pauzes.
7. Izglītojamie dodas uz citu mācību telpu tikai pēc skolotāja ieskatiem pamatotas nepieciešamības
gadījumā skolotāja pavadībā.
8. Mācību stundas sportā tiek organizētas gan sporta zālē, gan ārā (piemērotos laikapstākļos).
9. Lai pārģērbtos sportam, izglītojamie izmanto sporta zāles garderobes, bet sporta pedagogi seko
skolēnu plūsmai, nepieļaujot drūzmēšanos.

10. Pedagogi nodrošina regulāru klases telpu vēdināšanu.
11. Mācību stundu laikā izglītojamie izmanto tā stāva tualetes, kur atrodas mācību telpa.
12. Izglītojamie mācību procesa ietvaros kopā ar pedagogu var atrasties ārpus skolas teritorijas.
13. Izglītojamajam, kas atrodas pa]sizolācijā, izvērtējot situāciju, var piedāvāt mācības attālināti.
14. Skolā tiek plānotas interešu izglītības nodarbības, paredzot distancēšanās un higiēnas nodrošināšanu
saskaņā ar „Kārtību par Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu ievērošanu Riebiņu
vidusskolā”.
15. Organizējot interešu izglītības nodarbības un aktivitātes lielām izglītojamo grupām, izvērtē iespēju
īstenot nodarbības un aktivitātes dalītās grupās, lai samazinātu vienlaicīgi kopā esošo izglītojamo
skaitu.
16. Skola izstrādā interešu izglītības nodarbību norises grafiku. Nodarbības ilgums iekštelpās
nepārsniedz divas mācību stundas (ar pārtraukumu pēc katras mācību stundas), pārtraukuma laikā
tiek nodrošināta telpu vēdināšana vismaz 15 minūtes.
17. Pagarinātās dienas grupas darbība tiek uzsākta pēc mācību stundām, ilgst līdz skolas autobusam.
18. Tie skolēni, kas gaida autobusu, bet nav pagarinātās dienas grupā, atrodas savā klasē.
19. Kārtība var tik grozīta vai papildināta, mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai.
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