IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Koknesē
APSTIPRINĀTS
ar I.Gaiša Kokneses vidusskolas direktores
rīkojumu Nr. 1-10/17 no 2021.gada 29.marta
Kārtība, kādā tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības Ilmāra Gaiša Kokneses
vidusskolā klātienes un ārtelpu nodarbībās
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 1. punktu,
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 25.punktu,
Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem

1. Kārtība nosaka darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem
pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē un ārtelpās,
konkretizējot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos un apmeklētāju
plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu.
2. Nokļūšana uz izglītības iestādi un uz mājām izglītojamiem notiek primāri pārvietojoties ar
kājām, ar privāto transportu, un tikai gadījumā, ja nav iespējams izmantot iepriekš minētos
pārvietošanās veidus – ar sabiedrisko transportu
3. Izglītības iestādē darbinieki, izglītojamie, izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji, ja
ierodas skolā pēc uzaicinājuma, izmanto mutes un deguna aizsegus, izglītības iestādē tiek
ievērota divu metru distancēšanās prasība.
4. Kārtība individuālo konsultāciju īstenošanai:
4.1. Uz konsultācijām izglītojamie ierodas tikai pēc izglītības iestādes pedagoga aicinājuma;
4.2. Konsultāciju laikā lieto mutes un deguna aizsegu, kā arī ievēro visas epidemioloģiskās
drošības prasības (roku higiēna, distancēšanās);
4.3. Konsultāciju ilgums nepārsniedz 40 minūtes;
4.4. Pēc katras individuālās konsultācijas tiek nodrošināta telpu vēdināšana;
4.5. Ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom, izglītojamie nenonāk
saskarsmē ar citiem izglītojamiem;
4.6. Konsultācijā piedalās viens izglītojamais vai izglītojamie no vienas mājsaimiecības;

5.

6.

7.

8.

4.7. Izglītojamais reģistrējas pie skolas dežuranta;
4.8. Skolotājs individuālo konsultāciju fiksē e-klasē individuālo konsultāciju žurnālā.
Izglītojamajiem (vienas klases (grupas) ietvaros ne vairāk kā 20 personām) pamatizglītības
vai vidējās izglītības pakāpē, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, ārtelpās var
īstenot formālās un neformālās izglītības programmu nodarbības.
Kārtība ārtelpu nodarbību organižešanai:
6.1. Ārtelpās plānotās nodarbības tiek norādītas stundu sarakstā (nodarbību grafikā);
6.2. Stundu saraksts (nodarbību grafiks) pieejams e-klasē izglītojamajiem, izglītojamo
vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem;
6.3. Uz ārtelpu nodarbībām izglītojamie ierodas tikai stundu sarakstā (nodarbību grafikā)
norādītajos laikos;
6.4. Uz ārtelpu nodarbībām izglītojamie, kuriem mācības notiek attālināti, ierodas iepriekš
vienojoties ar mācību priekšmeta skolotāju par tikšanās vietu un laiku ārpus skolas
telpām;
6.5. Nepilngadīgā izglītojamā vecāki vai likumiskie pārstāvji un pilngadīgs izglītojamais
nodrošina, ka izglītojamais neapmeklē nodarbību, ja viņam ir kādas akūtas veselības
problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
6.6. Formālās izglītības programmu ietvaros (vienas klases ietvaros) ārtelpās var īstenot ne
vairāk kā piecas nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita;
6.7. Neformālās izglītības programmu ietvaros (vienas klases (grupas) ietvaros) ārtelpās var
īstenot ne vairāk kā divas nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita;
6.8. Vienas nodarbības ilgums nepārsniedz 40 minūtes;
6.9. Nodarbību laikā ievēro divu metru distancēšanās prasību un citus veicamos piesardzības
pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai. Ja nav iespējams ievērot divu
metru distances prasību, nodarbību laikā lieto mutes un deguna aizsegus;
6.10. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpu nodarbības norises vietas platība, vienlaikus var
norisināties vairāku izglītojamo grupu darbs, ja to plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek
nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība;
6.11. Skolotājs dodoties ar klasi ārtelpas nodarbībās, reģistrē savu un klases prombūtni
reģistrācijas uzskaites žurnālā pie skolas dežuranta.
Interešu izglītības programmu ietvaros, oganizējot nodarbības jāievēro šādi nosacījumi:
7.1. Sporta treniņa /nodarbības/ norisē ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti
pulcējas ne vairāk kā 10 personas /neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus/
un netiek izmantotas ģērbtuves;
7.2. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus var norisināties
vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek
nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.
Kārtība pieejama izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām, tā
tiek publiskota izglītības iestādes mājas lapā.
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