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Apstiprināti ar 2020.gada 28.augusta  
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 25.08.2020.  

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA SALGALES 

PAMATSKOLĀ 2020./2021.MĀCĪBU GADĀ  

 
Izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360. “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1.Noteikumi nosaka mācību procesa organizēšanas kārtību Salgales pamatskolā no 2020.gada 

1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim. 

 

II. Mācību organizēšana 

2..2020./2021.mācību gadā mācības Salgales pamatskolā (turpmāk tekstā – Skolā) tiek 

organizētas klātienes formā. 

3.Epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā valstī vai Skolā mācības tiks 

organizētas atbilstoši situācijai. 

4.Mācības 1.-3.klases izglītojamajiem notiek pārsvarā vienā klases telpā (izņemot sportu, 

vizuālo mākslu un mūziku). Stundu un starpbrīžu laikus nosaka skolotājs, organizējot 

dinamiskās pauzes un nodrošinot regulāru telpas vēdināšanu. 

5.4.-9.klašu izglītojamajiem stundu un starpbrīžu laikus nosaka Skolas zvans. 

6.Pedagogiem ir tiesības mācību stundas vadīt attālināti 8. un 9.klašu izglītojamajiem, 

mācības organizējot mājās vai konkrētā Skolas telpā. 

7.Iespēju robežās mācību stundas un citus pasākumus organizēt ārā, ievērojot distancēšanās 

nosacījumus. 

8.Atbilstošos laika apstākļos izglītojamajiem atļauts starpbrīžos uzturēties Skolas pagalmā 

pedagoga vai dežurantes uzraudzībā. 

9.Mācību ekskursijas pedagogs plāno un organizē izglītojamo grupai, nepārsniedzot sēdvietu 

skaitu autobusā. 

10.Saziņa ar izglītojamajiem, viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem notiek ar 

platformas E-klase vai telefona starpniecību. Individuālas sarunas ar vecākiem notiek 

atsevišķā telpā, ievērojot distancēšanās noteikumus, ja sarunā piedalās vairāk par diviem 

dalībniekiem. 

 

III. Veselības uzraudzība 

11.Skolā un pirmsskolā netiek uzņemti izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm, kā arī 

netiek pieļauta darbinieku, vecāku, u.c. personu ar infekcijas pazīmēm klātbūtne. 
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12.Gadījumā, ja kādam izglītojamajam Skolā vai pirmsskolā tiek konstatētas akūtas elpceļu 

infekcijas pazīmes, (drudzis, klepus, elpas trūkums), izglītojamais jāizolē atsevišķā telpā, 

nekavējoties jāsazinās ar izglītojamā vecākiem, kas ierodas pēc izglītojamā un telefoniski 

sazinās ar ģimenes ārstu. Atgriezties Skolā drīkst tikai pēc ģimenes ārsta norādījumiem. 

13.Ja Skolas darbiniekam darbā parādās akūtas elpceļu slimības pazīmes, darbinieka 

pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu, doties mājās, telefoniski informēt vadību 

un sazināties ar ģimenes ārstu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu. 

 

IV. Distancēšanās pasākumi 

14.Izglītojamie ienāk Skolā, izmantojot pirmsskolas ieejas durvis un Skolas ieejas durvis. 

15.Pirmsskolas izglītojamo pieņemšana un nodošana vecākiem notiek pie ieejas grupā Mārīte. 

16.Grupas Mārīte izglītojamajiem, organizējot adaptēšanos, iespēju robežas to organizēt bez 

vecāku klātbūtnes, vienojoties par noteikta bērna ierašanās un izņemšanas laiku. Ja 

nepieciešama vecāku klātbūtne, viņam jāatrodas grupas garderobē. 

17. Izglītojamo guldināšanai ievērot principu “galva pret kājām”. 

18. Izglītojamo ēdināšana notiek katrai grupai atsevišķi savā grupas telpā. 

19.Izglītojamie ierodas Skolā, pēc iespējas ievērojot distancēšanos. Skolas autobusā katrs 

izglītojamais drīkst aizņemt konkrētu sēdvietu un brauciena laikā to pamest drīkst tikai 

izkāpjot no autobusa. Iekāpt autobusā un izkāpt no tā drīkst pa vienam, izslēdzot grūstīšanos 

un drūzmēšanos. 

20.Skolas garderobē drīkst uzturēties ne vairāk par pieciem izglītojamajiem, stingri ievērojot 

Garderobes lietošanas noteikumus. 

21.Sporta zāles garderobē drīkst atrasties tikai izglītojamie, kuri gatavojas sporta stundai, 

stingri ievērojot garderobes un tualetes lietošanas noteikumus. 

22.Stingri jāievēro Skolas koplietošanas telpu lietošanas noteikumi. 

23.Starpbrīžos izglītojamie drīkst atrasties Skolas pagalmā atbilstošos laika apstākļos un 

Skolas gaiteņos, izslēdzot drūzmēšanos. 

24.Skolas ēdnīcā attiecīgo klašu izglītojamie drīkst uzturēties atbilstoši pusdienu laikiem (3 

maiņās). Iepērkoties Skolas bufetē jāievēro 2 m distance. 

 

V. Higiēnas nodrošināšana 

25.Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm – pirms ēšanas, pirms nodarbībām 

datorklasē, pēc tualetes apmeklējuma, pēc sporta nodarbībām, atgriežoties Skolā pēc 

nodarbībām MMS, pēc āra pastaigām, pēc apavu maiņas. Roku nosusināšanai izglītojamie un 

darbinieki izmanto papīra dvieļus, pirmsskolā– dvieļus atbilstoši individuālajam 

marķējumam. Ierodoties Skolā, rokas jādezinficē ar dezinfekcijas līdzekli. Roku higiēna 

jāievēro arī pakalpojumu sniedzējiem un citiem Skolas apmeklētājiem. 

26.Mācību nodarbību laikā Skolas telpās jālieto maiņas apavi. 

4.3.Mobilie telefoni izglītojamajiem pirms stundām personīgi jāievieto norādītajā vietā un 

personīgi jāsaņem atpakaļ.  

27.Darbiniekiem un izglītojamajiem lietot tikai personīgos rakstāmpiederumus un citus 

individuālos mācību piederumus, kā arī trauku ūdens dzeršanai, izvairoties no to nodošanas 

no vienas personas otrai. 

28.Pirmsskolas grupās atļauts lietot tikai tās rotaļlietas, kuras var regulāri mazgāt. Nav atļauts 

nest rotaļlietas no mājām un dezinficēt tās. 

29.Regulāri jāvēdina telpas starpbrīžos, dinamisko paužu vai pastaigu laikā bez izglītojamo 

klātbūtnes. 

30.Mācību laikā izglītojamajiem nav atļauts pamest Skolas teritoriju, izņemot pastaigas, 

nodarbības MMS, stundas, fakultatīvās un pulciņu nodarbības skolotāja pavadībā. 

Atgriežoties no tām, obligāti jāmaina apavi un jāmazgā rokas. 

31.Regulāri jāveic telpu uzkopšana un koplietošanas virsmu ( durvju rokturi, galdu virsmas, 

krēslu balsti, virsmas datorklasē, tualetēs, ūdens krāni) dezinfekcija. 
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32.Pēc katra pārvadājuma reisa autobusā jāveic dezinfekcijas pasākumi. 

 

VI. Atbildība par kārtības ievērošanu 

33.Kārtības noteikumi ir saistoši visiem izglītojamajiem, viņu vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem, darbiniekiem un personām, kuras ierodas Skolā. 

34.Par Mācību organizācijas noteikumu ievērošanu atbildīgi ir izglītojamie, priekšmetu 

skolotāji, klašu audzinātāji, pirmsskolas grupu darbinieki, dežurante. 

35.Par veselības uzraudzības noteikumu ievērošanu atbildīgi ir Skolas darbinieki, izglītojamo 

vecāki vai likumiskie pārstāvji. 

36.Par distancēšanās pasākumu noteikumu ievērošanas uzraudzību atbildīgi ir izglītojamie, 

dežurante, ēdnīcas darbinieki, pagarinātās grupas un sporta skolotāji. 

37.Par higiēnas nodrošināšanas noteikumu ievērošanas uzraudzību atbildīgi ir izglītojamie un 

visi Skolas darbinieki. 

38.Par telpu uzkopšanas un dezinfekcijas noteikumu ievērošanu atbildīgi pirmsskolas 

skolotāju palīgi un apkopējas. 

39.Par dezinfekcijas noteikumu ievērošanu autobusā atbild autobusa šoferis. 

40.Par darbinieku un vecāku informēšanu par Mācību procesa organizēšanas kārtību Salgales 

pamatskolā atbildīga direktore. 

41.Par izglītojamo informēšanu par Mācību procesa organizēšanas kārtību Salgales 

pamatskolā atbildīgi pirmsskolas skolotāji un klašu audzinātāji. 

42.Mācību procesa organizēšanas kārtība Salgales pamatskolā stājas spēkā 2020.gada 

1.septembrī. 

43.Pārējie Salgales pamatskolas iekšējās kārtības noteikumu un Salgales pamatskolas 

pirmsskolas grupu iekšējās kārtības noteikumu nosacījumi ir spēkā bez izmaiņām. 

 

 

 

Saskaņoti Skolas padomes sēdē 2020.gada 25.augustā 

 

 

 

 

Direktore       I.Pauloviča 

 

 


