RĪGAS ĒBELMUIŽAS PAMATSKOLA
Graudu ielā 21, Rīgā, LV-1058, tālrunis: 67181907, e-pasts: repsk@riga.lv

RIKOJUMS
Rīgā

25.08.2020.

Nr. VSNB-20-39-rs

Par kārtību, kādā tiek organizēta
ierašanās, mācības, distancēšanās,
ēdināšana, interešu izglītība, ārpusstundu pasākumi,
internāta darbs, nodrošinot COVID -19
infekcijas izplatības ierobežošanu
Saskaņā ar Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas 2020. gada 25. augusta iekšējo
noteikumu Nr. VSNB 20-3-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” 13. punktu noteikt šādu
izglītojamo, vecāku (likumisko pārstāvju) un darbinieku ierašanās, mācību
procesa norises, distancēšanās, izglītojamo ēdināšanas organizēšanas, interešu
izglītības organizēšanas un norises, ārpusstundu pasākumu norises, internāta
darba kārtību:
1. Ierašanās nosacījumi:
1.1. Pedagogi – 1. mācību stundas pedagogi ierodas skolā vai
internāta ēkā atbilstīgi savai darba vietai plkst. 8.00 (pirmdienās
8.50), veic roku dezinfekciju un ķermeņa temperatūras mērīšanu
norādītajās vietās, ievēro distancēšanos, klases telpās sagaida
izglītojamos, izmantojot ieejas: A ieeja skolas ēkā (no Graudu ielas
puses), C ieeja internāta ēkā (no Saulkalnes ielas puses), izmantojot
kāpnes I un II, un D ieeju III ēkā. Nākamo mācību stundu pedagogi
ierodas 20 min. pirms mācību stundas sākuma, izmantojot
iepriekšējo scenāriju;
1.2. Darbinieki – darba vietā (atbilstīgi skolas, internāta vai III ēkā)
ierodas laikus, veic roku dezinfekciju un ķermeņa temperatūras
monitoringu, ievēro distancēšanos, izmantojot ieejas A, B, C, D, E.
1.3 Izglītojamie – ierodas grafikā norādītajā laikā, veic roku dezinfekciju,
ķermeņa temperatūras monitoringu, ievēro distancēšanos, nedrūzmējas, dodas
uz savu mācību telpu (klasi), izmantojot ieejas atbilstīgi mācību telpas
atrašanās vietai - A ieeja skolas ēkā (no Graudu ielas puses), C ieeja internāta

ēkā (no Saulkalnes ielas puses), D ieeja III ēkā, izmantojot grafikā norādītās
kāpnes, sagatavojas mācību stundām, piedalās fonētiskajā rosmē:
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* izglītojamie, kas nakšņo internātā, ierodas skolā, izmantojot B ieeju (no skolas
iekšpagalma puses).
1.4 Vecāki (likumiskie pārstāvji) – pavada izglītojamo līdz norādītajai
ieejai noteiktajā laikā un nodod skolas pārstāvim* (*izglītojamie,
kuri mācās sākumizglītības klasēs, izglītojamie ar garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības un garīgās attīstības
traucējumiem), skolas teritorijā ievēro distancēšanās, higiēnas un
veselības uzraudzības prasības.
1.5 skolā aizliegts ierasties darbiniekiem, izglītojamajiem, vecākiem u.c.
apmeklētājiem, ja ir augšējo elpceļu infekcijas pazīmes, ja ir noteikta
pašizolācija vai karantīna.
1.6 COVID – 19 infekcijas saslimšanas gadījumā nekavējoties informēt
skolas atbildīgo personu.
1.7 Aizdomu gadījumā par COVID-19 saslimšanu, darbinieks
nekavējoties dodas mājās un sazinās ar ģimenes ārstu; izglītojamie

tiek izolēti 128. kabinetā. Vecāki nekavējoties ierodas pēc
izglītojamā. Atgriešanās tikai ar ģimenes ārsta izziņu.

2. Mācību procesa organizēšana un norise:
2.1. mācību darbs tiek organizēts 1.-6. klasei klātienē, 7.-9. klasei –
klātienē ar attālināta mācību procesa (līdz 20%) iespējām saskaņā ar
ārējiem normatīvajiem aktiem un apstiprinātu mācību plānu
mēnesim līdz izmaiņām epidemioloģiskajā situācijā atbilstīgi ārējiem
normatīvajiem aktiem un Izglītības un zinātnes ministrijas
ieteikumiem;
2.2 par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā
nekavējoties tiek informēti izglītojamie un vecāki, nosūtot informāciju
elektroniskas skolvadības sistēmā e-klase (turpmāk – e žurnāls);

2.3 mācību priekšmetu skolotāji īsteno mācību satura apguvi katras klases
telpās atbilstīgi skolas vai internāta ēkā. Mācību process
specializētajos mācību kabinetos noris – dabaszinātņu mācību
priekšmetos un ģeogrāfijā, sportā, informātikā, datorikā, datorzinībās,
mājturībā un tehnoloģijās pamatskolas klasēm, individuālajā darbā
dzirdes uztveres un izrunas attīstīšanai;
2.4 mācību process
profesionālās pamatizglītības
programmas
audzēkņiem noris mācību kabinetos internāta ēkā;
2.5 mācību process korekcijas un rehabilitācijas programmā tiek
organizēts klasei/ grupai klases telpā, izņemot ārstniecisko vingrošanu
un individuālās nodarbības dzirdes uztveres un izrunas attīstīšanai;
2.6 mācību process tiek organizēts gan iekštelpās, gan ārtelpās atbilstīgi
mācību priekšmeta satura un apguves specifikai;
2.7 mācību procesā 7.-9. klasei tiek izmantoti attālināta mācību procesa
darba formas gan skolas telpās, gan izglītojamo dzīvesvietā;
2.8 mācību stundas un nodarbības tiek organizētas pēc šāda zvanu
saraksta:
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* izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem tiek ievērots 30 minūšu mācību stundas garums.
2.9 mācību stundu norises organizēšanā tiek veidotas blokstundas;

2.10
starpbrīžu laikā klašu telpas tiek vēdinātas, izglītojamie uzturas
norādītās vietās, ievēro higiēnas un distancēšanās prasības, prioritāri
izvēloties uzturēšanos ārtelpās;
2.11
koplietošanas telpās (sporta ģērbtuve, sanitārās telpas u.c.)
izglītojamie ievēro distancēšanās (2 m, nedrūzmēšanās, 3 izglītojamie
vienlaikus) un higiēnas prasības dežūrskolotāja, pedagoga palīga vai
sporta skolotāja pārraudzībā;
2.12
Mācību stundu laikā skolotājs monitorē izglītojamo veselības
stāvokli, saslimšanas gadījumos uzaicina skolas medicīnas
darbiniekus.

3 .Atbildīgais par mācību procesa organizēšanu un norisi atbilstoši prasībām
COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai direktora vietniece izglītības
jomā RITA NAZAROVA, 67181908, rnazarova@edu.riga.lv.

4 .Ēdināšanas organizēšana:
4.1 Ēdināšana tiek organizēta saskaņā ar ārējiem normatīvajiem
aktiem, Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem internāta ēkā
atbilstoši grafikam:
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4.2 izglītojamie, kuri uzturas internātā visu diennakti, saņem ēdināšanu
4 reizes dienā, izglītojamie, kuri neuzturas internātā saņem siltas
pusdienas un launagu;
4.3 ievērojot distancēšanos, naktsaukles pavada izglītojamos brokastīs,
atbild par higiēnas un distancēšanās prasību ievērošanu ēdamzālē,
pavada izglītojamos pie medicīnas darbiniekiem, lai veiktu
ķermeņa temperatūras pārbaudi, nodrošina izglītojamo ierašanos
mācību telpās noteiktā laikā, izmantojot norādītās ieejas un kāpnes;
4.4 ievērojot distancēšanos, mācību priekšmetu skolotāji pavada
izglītojamos pusdienās, atbild par higiēnas un distancēšanās

prasību ievērošanu ēdamzālē, kopā ar skolēniem atgriežas mācību
telpā, izmantojot norādītās ieejas un kāpnes;
4.5 ievērojot distancēšanos, internāta skolotāji pavada izglītojamos
launagā, atbild par higiēnas un distancēšanās prasību ievērošanu
ēdamzālē, kopā ar skolēniem atgriežas klases telpā, izmantojot
norādītās ieejas un kāpnes;
4.6 ievērojot distancēšanos, internāta skolotāji pavada izglītojamos
vakariņās, atbild par higiēnas un distancēšanās prasību ievērošanu
ēdamzālē, kopā ar izglītojamajiem atgriežas internāta istabiņās,
izmantojot atbilstīgās kāpnes.
5. Atbildīgais par ēdināšanas organizēšanu un norisi atbilstoši prasībām
COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai medicīnas māsa ANNA
BUJONOKA, 67181707, abujonoka@edu.riga.lv.
6. Interešu izglītības nodarbību organizēšana un norise:
6.1 interešu izglītības nodarbības tiek organizētas klasei/ grupai
saskaņā ar izglītojamo vecāka/ likumiskā pārstāvja vai pilngadīga
izglītojamā iesniegumu, interešu izglītības nodarbību grafiku;
6.2 priekšroka dodama nodarbību norisei ārtelpās, citās iestādēs
atbilstoši distancēšanās un higiēnas prasību ievērošanai, klases telpā.
Interešu izglītības nodarbības var noritēt specializētos mācību
kabinetos, ievērojot distancēšanas un higiēnas prasības, dezinfekciju.
7. Ārpusstundu pasākumu organizēšana un norise:
7.1 ārpusstundu pasākumi tiek organizēti saskaņā ar ārējiem
normatīvajiem aktiem un skolas mācību gada plānu, izvērtējot
prioritātes;
7.2 priekšroka dodama ārpusstundu pasākumu norisei ārtelpās,
ievērojot distancēšanās un higiēnas prasības;
7.3 pārvietojot izglītojamos skolas autobusā, ievēro klases/ grupas
principu un distancēšanos.
8. Internāta darbs:
8.1. izglītojamie, kas nesaņem internāta pakalpojumus, dodas mājās:
8.1.1 uzreiz pēc mācību stundu beigām;
8.1.2.pēc interešu izglītības beigām;
8.1.3.plkst. 17.00.
8.2. izglītojamie, kas saņem internāta pakalpojumus, uzturas savās
internāta istabiņās un izmanto koplietošanas telpas tikai savā
internāta spārnā;
8.3 internāta darbā tiek ievērots šāds uzturēšanās režīms:
Otrdienas- piektdienas izglītojamajiem, kuri uzturas internātā visu diennakti

7.10

Celšanās

7.10-7.30

Rīta tualete

Brokastis izglītojamajiem, kuri uzturas internātā visu diennakti:
1.a, 1.c, 2.a, 3.a, 4.e- 3.e2.g- 1.g, 8.g- 7.g klases
4.a, 6.a- 5.a, 8.c- 8.a, 9.a,
9.f- 8.e- 6.e- 5.e klases

7.30- 7.45
7.45- 8.00
8.50

Mācību sākums pirmdienās

8.00

Mācību sākums no otrdienas
līdz piektdienai
Pusdienas

11.30- 12.00

Pusdienas 1.c, 2.a, 4.e- 3.e1.g- 2.g, 9.g- 5.g- 4.g, 8.g7.g, 9.m(2) klases

12.20- 12.50

Pusdienas 1.a, 3.a, 4.a klases

13.10- 13.40

Pusdienas 5.a- 5.a, 8.c- 8.a,
9.a, 9f- 8.e- 6.e- 5.e klases
Launags

15.30- 15.45

1.c, 2.a, 4.e- 3.e- 1.g- 2.g,
9.g- 5.g- 4.g, 8.g- 7.g, 9.m(2)
klases

15.45- 16.00

1.a, 3.a, 4.a klases
5.a- 5.a, 8.c- 8.a, 9.a, 9f- 8.e6.e- 5.e klases
Individuālais darbs, interešu
izglītības nodarbības,
pastaigas svaigā gaisā,
fiziskās aktivitātes, mācību
stundu gatavošana

16.00- 16.15

līdz 17.30

Vakariņas
18.30- 18.45
18.45- 19.00
no 19.30 līdz naktsmieram

1.c, 2.a, 4.e- 3.e- 1.e- 2.g1.g, 9.g- 5.g-4.g,, 8.g- 7.g
klases
1.a, 3.a, 4.a, 6.a- 5.a, 8.c- 8.a,
9.a, 9.f- 8.e- 6.e- 5.e klases
Pašapkalpošanās iemaņu
nodarbības, brīvais laiks,
vakara tualete

21.00-7.10
21.30-7.10
22.00-7.10

Naktsmiers 1.-4. klašu
izglītojamajiem
Naktsmiers 5.-7. klašu
izglītojamajiem
Naktsmiers 8.-9. klašu
izglītojamajiem

8.4. internāta koplietošanas telpās (atpūtas telpa, sanitārās telpas u.c.)
tiek ievēroti grupas pirncipi, distancēšanās (2 m, sanitārajās telpās
uzturas 2 -3 skolēni, dušas telpā -1 skolēns) un higiēnas prasības,
telpas regulāri tiek vēdinātas;
8.5 internāta pakalpojumi tiek sniegti no pirmdienas plkst. 8.00 līdz
piektdienas plkst. 17.00
9. Atbildīgais par interešu izglītības un internāta darba, ārpusstundu
pasākumu norises prasību ievērošanu COVID-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai direktora vietniece INGRĪDA ČEKSTERE,
67181911, icekstere@edu.riga.lv.

Direktore
K.Pauniņa
Direktores
R.Nazarova

p.i.

Nazarova 67181908
Iepazinos
R.Nazarova
A.Bujonoka
I.Čekstere

