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Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Plāns A: zems saslimstības risks, skolā nav konstatēti Covid-19 saslimšanas gadījumi
7. līdz 12. klašu skolēni ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu
Covid-19 testa rezultātu mācās klātienē.
Mācību stundu laikā (izņemot sporta, sporta un veselības stundas, mūzikas un teātra mākslas
stundās) skolēni lieto sejas aizsargmaskas. Sejas aizsargmaskas var nelietot skolēni un
darbinieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Skolā ienāk un
koplietošanas telpās visi skolēni un darbinieki lieto sejas aizsargmaskas.
Mācību stundas notiek atbilstošos mācību kabinetos. Starpbrīžu laikā skolēni ievēro drošu
distanci.
Plāns B: zems saslimstības risks, taču skolā ir konstatēts Covid-19 saslimšanas
gadījums
Pozitīva Covid-19 testa rezultāta gadījumā konkrētais skolēns un klase, kurā viņš/-a mācās
atrodas karantīnā un mācības šai klasei notiek attālināti. SPKC nosaka kontaktpersonas.
Mācību stundas klasei, kura atrodas karantīnā, notiek atbilstoši stundu sarakstam. Skolotāji
atbilstošos laikos organizē tiešsaistes stundas MS Teams vai arī uzdod patstāvīgi veicamus
uzdevumus. Tiešsaistes stundās skolotāji atzīmē kavējumus, ja skolēns nav pieslēdzies stundai.

Skolotāji, kuri atrodas karantīnā, turpina darbu attālināti, ja vien nav konstatēta saslimšana un
atvērta darbnespējas lapa. Tiek veiktas mācību stundu izmaiņas, norādot, ka klātienē konkrētā
mācību stundas nenotiek, taču skolotāji karantīnas laikā uzdod skolēniem, kuri turpina mācības
klātienē, patstāvīgi veicamus uzdevumus, nosakot izpildes laiku līdz nākamajai mācību
stundai, vai uzdod apjomīgāku darbu veikšanai nedēļas laikā. Ja skolotājs ir savlaicīgi
ieplānojis pārbaudes darbu un par to informējis skolēnus, pārbaudes darbs var tikt organizēts
klātienē – skolotājs to saskaņo ar administrāciju, sagatavo pārbaudes darbu un administrācija
organizē darba izpildi klātienē.
Plāns C: vidējs saslimstības risks, skolā ir konstatēti vairāki Covid-19 saslimšanas
gadījumi dažādās klasēs.
Mācības notiek daļēji attālināti - skolēni katru otro dienu mācās klātienē, bet pārējās dienās
attālināti. Klātienes un neklātienes dienu saraksts pieejams e-klasē. Mācības katru dienu notiek
atbilstoši stundu sarakstam.
Klātienes
dienās
skolēni
uzturas
vienā
norādītajā
kabinetā,
izņemot
specifiskos priekšmetus (piem. datorika, fizika, ķīmija, sports utml.) vai priekšmetus, kur klase
dalās grupās.
Mācoties klātienē, mācību stundu laikā (izņemot sporta, sporta un veselības stundas, mūzikas
un teātra mākslas stundās) un koplietošanas telpās visi skolēni un skolas darbinieki lieto sejas
aizsargmaskas.
Attālinātās mācību stundas darbu tēmas, uzdevumus uz konkrēto mācību stundu skolotāji
ieraksta e-klases mājasdarbu sadaļā ne vēlāk kā līdz iepriekšējās dienas vakaram.
Atgriezenisko saiti par patstāvīgi veikto darbu attālināto stundu laikā skolēns saņem vai
nu rakstveidā vai klātienes stundas laikā. Ja nepieciešama konsultācija par veicamo darbu,
skolēns attiecīgās stundas laikā var sazināties ar skolotāju (e-klasē, e-pastā u.c.).
Informāciju, ka paredzēta tiešsaistes stunda, skolotāji ieraksta e-klases mājasdarbu sadaļā ne
vēlāk kā dienu pirms paredzētās mācību stundas. Vismaz 30% attālināto stundu tiek
organizētas tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams, pieslēdzoties ar savu skolas piešķirto
kontu. Tiešsaistes stundās skolotāji atzīmē kavējumus, ja skolēns nav pieslēdzies stundai.
Konsultācijas skolēni apmeklē klātienē atbilstoši konsultāciju sarakstam, neatkarīgi, vai
stundas
šajā
dienā
paredzētas klātienē vai
attālināti. Uz
konsultācijām skolēni
piesakās pie attiecīgā skolotāja e-klasē.
Plāns D: augsts vai ļoti augsts saslimstības risks
Mācības līdz brīdim, kad saslimstības risks mazinās, notiek attālināti.
Mācības katru dienu notiek atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam. Tiešsaistes stundu
norisē tiek ievēroti mācību stundu laiki.
Tiešsaistes stundās gan skolotājs, gan skolēni piedalās ar ieslēgtu kameru.
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Eklases dienasgrāmatā mājasdarbu sadaļā ne vēlāk kā līdz iepriekšējās dienas vakaram. Pie
stundā veicamā uzdevuma var būt pielikums, kurā sīkāk paskaidroti uzdevumi, pievienotas
darba lapas, instrukcijas, prezentācijas, saites u.c. Skolotājs norāda, vai un kā darbs ir
jāiesniedz.
Informāciju, ka paredzēta tiešsaistes stunda, skolotāji ieraksta E-klases mājasdarbu sadaļā ne
vēlāk kā diennakti pirms paredzētās mācību stundas.
Ja skolēns slimības vai citu iemeslu dēļ nevar piedalīties mācībās, vecāki nekavējoties par to
informē klases audzinātāju. Klases audzinātājs informē priekšmetu skolotājus.
Ja skolēns bez attaisnojuma nepiedalās tiešsaistes stundā, E-klases žurnālā tiek atzīmēts
kavējums. Ja skolēns neiesniedz stundas uzdevumu, skolotājs sazinās ar skolēnu un viņa
vecākiem, lai noskaidrotu iemeslu, kā arī informē klases audzinātāju.
Konsultācijas notiek atbilstoši konsultāciju sarakstam. Uz konsultācijām skolēni piesakās pie
attiecīgā skolotāja E-klasē, un konsultācija tiek nodrošināta attālināti, izmantojot Microsoft
Teams.
Par tehniskiem jautājumiem, kas rodas attālināto mācību sakarā, aicinām informēt skolas epastā skola@s1vsk.lv, īsi aprakstot situāciju un norādot savu telefona numuru. IT speciālisti
atbildēs ar e-pasta vēstuli vai piezvanot.
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