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2020./2021.m.g. mācību procesa organizācijas kārtība
2020./2021. mācību gadā, lai ievērotu piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības
laikā, mācību process tiek organizēts, pamatojoties uz vadlīnijām
https://visc.gov.lv/aktualitates/info.shtml#aug17.
Mācību process Lauku ielas korpusā 1.-6. klasēm notiek klātienē divās maiņās:
1.-3. klase pirmajā maiņā , 4.-6. klase otrajā maiņā.
1.-3. klase
Stundas sākas 8:00. Pēc mācību stundām seko pagarinātās dienas grupa līdz plkst.
16:00. Pēc 16:00 tiek piedāvāta skolēnu pieskatīšana apvienotā 1.klašu grupā līdz
plkst. 18:00 tikai īpašas nepieciešamības gadījumā, ievērojot 2 m distanci (līdz 15
skolēniem).
2.-3. klasei
Mācību stundas katrai klasei notiek vienā telpā. Šajā klasē strādā klases audzinātājs,
pie klasēm nāk mācību priekšmetu skolotāji, izņemot sportu, datoriku un mūziku.
2. klasēm netiek piedāvāta pagarinātā grupa. Pamatojums – grupā nedrīkst apvienot
skolēnus no dažādām klasēm, kā arī, lai skolā vienlaikus atrastos mazāks skolēnu
skaits, tiktu novērsta dažādu klašu skolēnu kontaktēšanās.
Mācību priekšmetu stundu sarakstā secīgi pa 2 stundām kārto latviešu valodu,
dabaszinības, mūziku, vizuālo mākslu, mājturību un sociālās zinības vai ētiku (katru
otro nedēļu).
Nodarbībām baseinā plāno 2 mācību stundas. Šajā laikā ietilpst aiziešana, ģērbšanās,
stunda, atnākšanai (1 mācību stunda).
2.-3. klasēm netiek organizētas pusdienu stundas. Pusdienu grafiks tiks veidots stundu
laikā, atbilstoši tam pielāgojot stundas sākuma un beigu laikus.
Pēc mācību stundām notiek papildu stundas skolēniem, kas apgūst speciālo
programmu, un logopēdijas nodarbības.
4.-6. klasei
Stundas sākas 11.40, ne vēlāk, atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam.,
Mācību stundas katrai klasei notiek vienā telpā. Pie klasēm nāk mācību priekšmetu
skolotāji, izņemot sportu, datoriku/ informātiku un mūziku, mājturību. Mācību stundu
sarakstā secīgi pa 2 stundām kārto latviešu valodu, matemātiku, dabaszinības, mūziku,
vizuālo mākslu, mājturību un sociālās zinības, angļu valodu.
Netiek organizētas pusdienu stundas. Pusdienu grafiks tiks veidots stundu laikā,
atbilstoši tam pielāgojot stundas sākuma un beigu laikus.
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Pēc mācību stundām notiek papildu stundas skolēniem, kas apgūst speciālo
programmu.

Mācību process 7.-12. klasei
Lai mazinātu skolēnu kontaktēšanās iespēju, mācību process 7.-12. klasēs notiks pēc
VISC ieteiktā B modeļa – daļēji attālinātas mācības jeb jauktās mācības, kad mācības
notiek gan mācību iestādes telpās, gan attālināti.
Kopumā 7.-12. klašu grupā ir 18 klašu komplekti, un klašu komplekti tiks sadalīti
divās grupās. Klašu grupu mācību grafiks redzams tabulā:
Nepāra nedēļas:
Klašu grupa A Pirmdien:
klātienē

Otrdien:
attālināti

Trešdien: Ceturtdien:
klātienē
attālināti

Piektdien:
klātienē

Klašu grupa B Pirmdien:
attālināti

Otrdien:
klātienē

Trešdien: Ceturtdien:
attālināti klātienē

Piektdien:
attālināti

Pāra nedēļas:
Klašu grupa A Pirmdien:
attālināti
Klašu grupa B Pirmdien:
klātienē

Otrdien:
klātienē
Otrdien:
attālināti

Trešdien:
attālināti
Trešdien:
klātienē

Piektdien:
attālināti
Piektdien:
klātienē

Ceturtdien:
klātienē
Ceturtdien:
attālināti

Šāds dalījums tiek veidots, lai samazinātu vienlaikus skolā esošo skolēnu skaitu un
attiecīgi mazinātu risku. Lai skolēniem būtu vieglāk orientēties, kurā dienā mācības
notiek klātienē, kurā attālināti, tiks izveidots un e-klasē un skolas mājaslapā
pieejams pārskatāms kalendārs.
Stundas sākas 8:00 un norit pēc izveidotā mācību priekšmetu stundu saraksta.
Mācību stundas katrai klasei notiek vienā telpā; pie klasēm nāk mācību priekšmetu
skolotāji, izņemot sporta, mājturības un tehnoloģiju, datorikas, informātikas, digitālā
dizaina, dizaina un tehnoloģiju, programmēšanas, ķīmijas, fizikas un bioloģijas
skolotājus, jo skolēni uz šiem priekšmetiem dodas uz speciāli aprīkotajiem
kabinetiem. Arī uz svešvalodu stundām, ja klases tiek dalītas grupās, daļa klases
(grupa) dodas uz svešvalodu kabinetu.
Skolotāji iet pie klasēm, lai mazinātu vienlaikus gaitenī esošo skolēnu skaitu un
novērstu dažādu klašu skolēnu kontaktēšanos. Lielākā daļa mācību stundas tiks
kārtotas blokos pa 2-3 stundām pēc kārtas. Tas ļaus, skolotājiem savstarpēji
vienojoties, laist klases starpbrīdī dažādos laikos, lai ierobežotu dažādu klašu
kontaktēšanos starpbrīža laikā.
Kabinetos, kur vienlaikus atrodas divas dažādas klases (piemēram, grupas no divām
klasēm svešvalodā), tiek nodrošināta 2 m distance starp klašu grupām.
Plānojot mācību procesu, skolotāji ņem vērā VISC vadlīnijas mācību īstenošanai
2020./2021.m.g. par to, ka šajā mācību gadā ir jāparedz samazināt apgūstamā satura
apjomu par 10-30%, kā arī ieplānojot vismaz 30 % no attālinātajām mācību stundām
vadīt tiešsaistē.
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Skolotāji nodrošina attālinātu mācību procesu skolēniem, kas atrodas karantīnā
vai pašizolācijā.
Mācību priekšmetu stundu sarakstā tiek paredzēts laiks skolēnu pusdienu pauzei – 5.,
6., 7. stundas laikā. Vienas pusdienu stundas laikā klases tiek dalītas 2 vai pēc
nepieciešamības 3 maiņās, katrai klasei pusdienām paredzot 20-30 minūtes.
Skolotāji saziņai ar skolēniem un vecākiem izmanto E-klasi.
Katram 7.-12. klases skolēnam jau attālināto mācību laikā pavasarī tika izveidoti MS
Office konti, kuri tiks izmantoti arī šogad.
Tiešsaistes stundas skolotāji organizē MS Teams.
Attālināto mācību dienās vismaz 30% mācību stundu tiek nodrošinātas tiešsaistē.

Salaspils 1. vidusskolas direktore

Vera Kalniņa
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