Cienījamie vecāki un skolēni!

Esam saņēmuši Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta apstiprinājumu mūsu
plānotajam mācību procesa modelim. Īsumā par to:
1) mācības klātienē notiks 1. – 3. klasēm katru dienu, mācību sākums plānots no 8.50, vecāki
pavada skolēnus līdz skolas durvīm un arī pēc stundām sagaida viņus pie skolas;
2) mācības klātienē 4. – 6. klašu skolēniem notiek 4 dienas nedēļā, attālināto mācību diena katru
nedēļu tiek mainītas; vecāki pavada skolēnus līdz skolas durvīm un arī pēc stundām sagaida
viņus pie skolas (ja tas nepieciešams), mācību sākums 4. klasēm 8.50, 5. – 6. klasēm 8.00;
3) mācības klātienē 7. – 12. klašu skolēniem notiek 3 dienas nedēļā, mācību sākums 8.00,
attālināto mācību dienas katru nedēļu tiek mainītas.
Skolēnu ēdināšana notiek 3 starpbrīžos (klāti galdi 1. – 7. klasēm) un 2 mācību stundās (pēc noteikta
grafika pusdienot ierodas 8. – 12. klašu skolēni. Pagarinātas grupas skolēniem tiek organizēts launags,
samaksa par to izdarāma ar naudas pārskaitījumu, maksāt klātienē skolā nebūs iespējams.
Klases mācību stundu laikā mācību kabinetus maina tikai tad, ja to nosaka mācību priekšmeta specifika
(sports, mājturība, fizika, ķīmija, bioloģija). Starpbrīži jaunākajām klasēm tiks organizēti pēc īpaša
grafika, starpbrīžos nav paredzēts atstāt klašu telpas bez īpašas vajadzības.
Klašu telpas būs nodrošinātas ar roku dezinfekcijas līdzekļiem, telpas, kuras apmeklēs dažādas klases,
pēc katras klases apmeklējuma tiks dezinficētas (solu, krēslu virsmas, durvju un krānu rokturi utt.).
Pirms pusdienām tiks nodrošināta iespēja rokas mazgāt un dezinficēt.
Skolas ēdnīcu ārpus pusdienu laika apmeklēt nebūs iespējams (distancēšanās un drošības pasākumu
dēļ), tāpēc jādomā par nepieciešamā dzeramā ūdens nodrošināšanu
Roku dezinficēšanas ierīces tiks novietotas pie skolas ieejas un garderobē.
Uz skolu nav pieļaujams ierasties skolēniem ar elpvadu slimību pazīmēm, šādi skolēni tiks izolēti,
nosūtīti mājās un varēs atgriezties skolā tikai ar ģimenes ārsta rakstisku atļauju.
Lūgums vecākiem apspriest mājās stingras noteiktās disciplīnas ievērošanas nozīmi un personīgās
higiēnas svarīgumu, rūpējoties par savu bērnu un citu skolēnu veselību un pēc iespējas ilgāku klātienes
nodarbību saglabāšanas iespēju skolā.
Klašu audzinātāji 1. septembrī iepazīstinās skolēnus ar mācību procesa organizāciju skolā.
Tuvākajā laikā E-klasē būs pieejams klātienes, neklātienes stundu sadalījums septembrim un papildus
informācija par mācību procesa organizāciju skolā.
Jautājumu risināšanai izmantojamā secība:
1) mācību priekšmeta skolotājs, klases audzinātājs;
2) attiecīgā vecuma posma atbildīgais direktora vietnieks (1.-4. klasēm Solveiga Bērziņa, 5.-12.
klasēm Ināra Pāvila);
3) skolas direktors.
Ņemot vērā iepriekš attālinātajā mācību procesā gūto pieredzi, skolotājiem tiks dots norādījums
uzdoto vielu obligāti norādīt skolēnu dienasgrāmatās, tā kā attālināto mācību dienas būs zināmas
iepriekš, tad uzdot darbu savlaicīgi.
Darba procesā iespējamas darba organizācijas izmaiņas, ja radīsies nepieciešamība mazināt pirms tam
neapzinātos riskus un problēmas.

