
1 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā 

 

 

 

Darba organizācija ISMA vidusskolas “Premjers” 2020./2021.mācību gada 

pirmajā semestrī 

 
1. Mācību process skolā tiek īstenots, izmantojot hibrīdmācības, t.i., paralēli nodrošinot 

iespējas skolēniem mācīties klātienē un (nepieciešamības gadījumā) attālināti. 

2. Katras klases skolēni mācās atsevišķā klases telpā.  

3. Stundu laikā skolēni mobilos telefonus, datorus, planšetdatorus un citus mācību stundās 

nevajadzīgos priekšmetus atstāj  klasē speciāli tiem paredzētājā vietā.  

4. Mācību darba organizācijai un saziņai ar vecākiem tiek izmantota e-klase. 

 

 

COVID- 19 infekcijas ierobežošana 

PAMATPRINCIPI 

 
1. Skolā ierodas tikai veseli skolēni, kuriem nav noteikta pašizolācija vai mājas karantīna. 

Skolēna ģimene uzņemas atbildību par šī noteikuma ievērošanu, katru rītu pārliecinoties 

par sava bērna veselības stāvokli. 

2. Skolēnu ienākšana/iziešana skolā tiek organizēta: 

2.1. Caur ieeju A  skolā ienāk/ iziet sekojošas klases : 1., 2., 3., 4., 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 

7.b, 7.c, 8.b, 9.a un 9.b. 

2.2.Caur ieeju B skolā ienāk/iziet  sekojošas klases: 8.a, 10., 11. un 12.  

2.3.Noģērbšanās vietas tiek organizētas : 

2.3.1. 2.stavā – 1., 2., 3., 4., 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 9.a, 9.b, 10., 11. un 12. 

2.3.2. 3.stavā – 5.b, 6.b, 7.b, 7.c un 8.b. 

2.4.Vecāku un nepiederošu personu atrašanās skolas telpās ir  aizliegta. 

 

3. Pedagogu saziņa ar vecākiem notiek attālināti, izmantojot e-klasi, telefonu un tiešsaistes 

sapulču rīkus. 

4. Koplietošanas telpās tiek nodrošināta distancēšanās un regulāra dezinfekcija. 

5. Tiek ievēroti atšķirīgi  ēdināšanas laiki. 
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6. Skolēni mācās un uzturas savā klases telpā, izņemot mācību stundas, kurām 

nepieciešams specifisks aprīkojums vai dalīšanās grupās (datorika, svešvalodu grupas, 

dizains un tehnoloģijas un sports), koplietošanas telpas izmanto starpbrīžos. 

7. Operatīva informācijas aprite – ja skolēns neierodas skolā, vecāki nekavējoties ziņo 

klases audzinātājam telefoniski vai e-klases saziņā par skolēna prombūtnes iemesliem;  

8. Gadījumā, ja skolēnam vai skolēna ģimenes locekļiem  diagnosticē COVID - 19 

saslimšanas infekcija vai noteikta pašizolācija, vai mājas karantīna, skolēna vecāki 

nekavējoties paziņo par to skolai. Skolēna ģimene uzņemas atbildību par šī noteikuma 

ievērošanu. Skolas atbildīgās personas nodrošina informāciju par riskiem, ja tādi tiek  

identificēti. 
 

DROŠĪBAS PASĀKUMI 
1. Skolas iekštelpās un teritorijā izvietoti informatīvie materiāli un norādes par higiēnas un 

drošības noteikumu ievērošanu. 

2. Skolas telpās izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi, kā arī iekārtotas papildus vietas roku 

dezinficēšanai.  

3. Klašu un grupu telpas, kā arī koplietošanas telpas tiek dezinficētas, atbilstoši telpu 

uzkopšanas plānam. 

4. Klašu audzinātāji un skolas darbinieki veic preventīvus pasākumus, izskaidrojot 

skolēniem pastiprinātas higiēnas noteikumus. 

5. Skolā obligāti jāievēro distancēšanās nosacījumi, regulāri jādezinficē un jāmazgā rokas.  

6. Ja skolēnam tiek konstatētas elpceļu infekcijas pazīmes (paaugstināta temperatūra, 

klepus, sāpes kaklā, iesnas, konjunktivīts, apgrūtināta elpošana), nekavējoties tiek 

informēti vecāki, lai vienotos par turpmāko rīcību. 

Drošības nodrošināšanas nolūkos, skolēns ar saslimšanas pazīmēm tiek izolēts 

atsevišķā telpā līdz brīdim, kad skolā ierodas vecāki.  

7. Pēc prombūtnes, skolēns,  ierodoties skolā, klases audzinātājam iesniedz ārsta zīmi, kas 

apliecina veselības stāvokli. 

8. Ieteicams katram skolēnam ņemt skolā līdzi savu personīgo dezinfektoru, mitras salvetes 

un papīra kabatlakatiņus. 

9. Lai skola varētu veikt situācijas monitoringu un analīzi, iesakām katram skolēnam un 

vecākam lejupladēt aplikāciju “Apturi Covid-19”.  

 

IERAŠANĀS UN UZTURĒŠANĀS SKOLĀ (no 02.09.2020.) 

 
1.-4. klašu skolēnus līdz skolai pavada vecāki, skolēni skolā ierodas pakāpeniski – laikā no plkst. 

8.00 līdz 8.20, dodas uz savām klašu telpām, ievērojot mācību priekšmetu stundu sarakstu. 

Mācību stundas sākas 8.30.  

 

1.-4.klašu skolēnus pēc mācību stundām   vai citām nodarbībām, vecāki (vai pilnvarota persona) 

sagaida skolēnu pie ieejas skolā.  

 

5.-12.klašu skolēni ierodas skolā saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu.  

Starpbrīžos skolēni uzturas savā klases telpā, bet skolas ēdnīcu apmeklē pēc grafika, kurš ir 

pieejams katrā klases telpā.  
 

Nepieciešamības gadījumā skola var noteikt katrai klasei savu ierašanas 

laikus skolā, kā arī ievest papildus ierobežojumus.  


