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Izdoti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās
izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un
atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” un MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Mācību procesa organizācija Salaspils 1. vidusskolā 2021./2022.m.g.
Nosacījumi dalībai klātienes mācībās
Mācībās klātienē skolēni var piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Covid-19 tests nav
jāveic bērniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Ierodoties izglītības iestādē, skolēnam ir jāuzrāda klases audzinātājam vai atbildīgajai personai
(skolas medmāsai) papīra vai digitālā formā (elektroniskā veidā viedierīcē) Covid-19 testa
negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Ja klasē konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums:
1. Ja klasē vismaz 2/3 skolēnu ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, skolēni ar sadarbspējīgu
sertifikātu turpina mācības klātienē ar negatīvu paštestu, kuru veic katru rītu pirms
mācību dienas. Skolēniem, kuriem nav sadarbspējīgs sertifikāts, tiek noteikta mājas
karantīna, un skolēni piedalās mācību procesā attālināti.
1.1. Klases audzinātājs tabulā E-klasē norāda, kuri skolēni piedalās mācību procesā
attālināti.
1.2. Priekšmetu skolotāju pienākums ir nodrošināt mācību procesu arī skolēniem, kuri
piedalās attālināti, sūtot informāciju par veicamajiem uzdevumiem vai pieslēdzot
skolēnus stundai, izmantojot MS Teams.
1.3. Ja skolēns konkrētas dienas laikā skolotāja norādīto uzdevumu neiesniedz (neiesūta)
vai nepieslēdzas Teams stundām, priekšmeta skolotājs E-klases žurnālā atzīmē
kavējumu (“n”).

2. Ja klasē vismaz 2/3 skolēnu nav sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, tad visa klase mācības
turpina attālināti.
Neveicot testēšanu, skolēns nevar uzsākt un arī turpināt izglītības ieguvi klātienē, un vecākiem
ir iespēja veikt nepieciešamās formalitātes, lai pamatizglītības ieguvi 1.-8. klasē bērnam
nodrošinātu ģimenē. Izvēloties nodrošināt pamatizglītības ieguvi ģimenē, vecāki raksta
iesniegumu izglītības iestādei, nodrošina mācību procesu, taču skolēna zināšanu novērtēšanu
organizē priekšmeta skolotājs (atbilstoši izstrādātajai kārtībai).
Testēšanas norise: saskaņā ar laboratorijas norādījumiem
Sejas aizsargmasku lietošana
Skolas telpās masku lietošana ir obligāta gan izglītojamiem, gan nodarbinātajiem.
Telpu vēdināšana
Starpbrīžos vēdina telpu saskaņā ar izveidoto un apstiprināto vēdināšanas grafiku. Skolēni un
skolotājs atstāj klases telpu. Uzturoties koplietošanas telpās, skolēni ievēro drošu distanci.
Dienas kārtība
Skolas telpās uzturas tikai skolēni un skolas darbinieki. Citu personu uzturēšanās skolā notiek
tikai, iepriekš saskaņojot. 1.klašu skolēnu vecāki pirmajā septembra nedēļā pavada bērnus līdz
garderobes skapītim.
Mācību stundu sākums: 1.-6. klasei 8:30, 7.-12. klasei 8:00. 1.-3. klases skolā ierodas no 8:008:30.
1.-12. klases skolēniem pusdienām tiek atvēlēta viena mācību stunda.
2.-4. klasēm sporta stundas peldbaseinā notiek atbilstoši stundu sarakstam.
5.-12. klašu sporta nodarbības notiek sporta hallē.
1. - 6. klasēm mācību stundas notiek klases kabinetā, izņemot mācību priekšmetus - sports,
datorika, mūzika, svešvalodas, dizains un tehnoloģijas (5., 6. klasei). 7.-12. klasēm mācību
stundas notiek atbilstošos mācību kabinetos.
Logopēdijas nodarbībām grupas komplektē vienas klašu grupas ietvaros.
Nodarbībās, kurās piedalās skolēni no dažādām klasēm, lieto sejas aizsargmaskas un ievēro
drošu distanci.
1.-12. klases ēdnīcā ierodas saskaņā ar pusdienu grafiku. Ēdnīcā pusdienu stundu laikā
atbilstoši izstrādātam grafikam skolēnu plūsmu uzrauga dežūrskolotājs.

