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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

Kārtība mācību procesa organizēšanai Liepājas 7 vidusskolā 

Liepājā  

2020.gada 31.augustā  

 

 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija  

noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 26.punktu,  

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem izglītības iestādēm  

piesardzības pasākumu 

 īstenošanai Covid-19 infekcijas  

izplatības ierobežošanai 

 

1. Kārtība nosaka, kādā veidā tiek organizēts mācību process Liepājas 7. vidusskolā (turpmāk – 

Skola) Covid-19 izplatības laikā. 

2. Mācību process tiek īstenots atbilstoši skolā pieņemtajam A modelim, t.i., mācīšanās klātienē,  

nodrošinot pamatprasības (informēšana, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzīšana, 

distancēšanās), un 7.,8,.10., 11 klasē, 20% no mācību procesa laika var tikt organizēti attālināti. 

3. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, kā arī sākoties plānotajam skolas remontam,  mācību 

process notiks atbilstoši B modelim - 1.-6., 9. un 12.   klasēs skolēni turpinās mācīties klātienē, 

bet 7.,8.,10.,11.klasēs notiks  daļēji attālinātas mācības, kombinējot mācības skolas telpās un 

attālināti pa nedēļām. 

4. Mācības organizē tā, lai skolēnu grupas būtu nošķirtas cita no citas, savstarpēji noslēgtas un ilgākā 

laika posmā nemainītos to sastāvs: 



 organizējot mācības skolas  telpās, tiek paredzēti dažādi mācību  stundu  sākuma laiki – 

mācības var sākties 1., 2. vai 3. stundas laikā; 

 organizējot vienas klases/ grupas izglītojamajiem mācības vienā klases telpā, tādējādi 

mazinot viņu nepieciešamību pārvietoties skolas iekšienē; 

 plānojot blokstundas jeb pāru stundas; 

 plānojot  āra nodarbības; 

 plānojot skolā piecas ieejas/izejas. 

5. Stundu saraksts un izmaiņas   pieejamas e-klasē un skolas mājas lapā. 

6. Starpbrīži tiek organizēti tā, lai skolēniem būtu iespēja paēst pusdienas, ievērojot distancēšanos. 

 

Zvanu  saraksts 

 1.-4.klase   5.-12.klase Pusdienas 

1.  08:00  - 08:40 1.  08:00  - 08:40  

 5min.  5min.  

2.  08:45  - 09:25 2.  08:45  - 09:25  

 5min.  5min.  

3.  09:30  - 10:10 3.  09:30  - 10:10  

 10min.  10min.  

4.  10:20  - 11:00 4.  10:20  - 11:00  

5. 

Pusdienas 50 

min 

1.a,1b,1.c,2.b,2.c, 

4.a 

 5min.  

5.  11:05  - 11:45   

2.a, 3.a, 3.b,3.c, 4.b 

 5min.  

6. 11:50  - 12:30 6.  11:50  - 12:30 Pusdienas 12.kl. 

 15min.  Pusdienas 15 min 5.- 7.kl. 

7.  12:45  - 13:25 7. 12:45  - 13:25  

 15min.  Pusdienas 15 min 8. - 11.kl. 

8.  13:40  - 14:20 8. 13:40  - 14:20  

 5min.  5min.  

9.  14:25  - 15:05 9. 14:25  - 15:05  

 5min.  5min.  

10. 15:10  -15:50 10. 15:10  - 15:50  

 

 

7. Mācību priekšmeta pedagogs seko, lai skolēni pēc iespējas lieto tikai personīgos 

rakstāmpiederumus, mācību grāmatas un citus mācību piederumus, mazina rakstāmpiederumu 

nodošanu no vienas personas citai. Pedagogi nodrošina regulāru klases telpu vēdināšanu. 

8. Mācību stundu laikā pedagogi organizē dinamiskās pauzes jeb kustību aktivitāšu pauzes. 



9. Skolēni dodas uz citu mācību telpu (datorikā, informātikā un dalītajās valodu stundās)  skolotāja 

pavadībā. 

10. Mācību stundas sportā tiek organizētas sporta zālēs, stadionā un peldbaseinā. 

11. Lai pārģērbtos sportam, skolēni izmanto sporta zāles/ peldbaseina  garderobes,  pedagogi seko 

skolēnu plūsmai, nepieļaujot drūzmēšanos. 

12. Mācību stundu laikā skolēni  izmanto attiecīgā stāva tualetes, kur atrodas mācību telpa. 

13. Skolotāji veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti tiem 

skolēniem, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti. 

14. Daļēji attālināto vai attālināto mācību laikā vienota saziņa notiks  e-klasē., mācībām tiks 

izmantota vienota platforma – www.zoom.com 

15. Skolā tiek plānotas interešu izglītības nodarbības, paredzot distancēšanās un higiēnas 

nodrošināšanu. 

16. Skola izstrādā interešu izglītības nodarbību norises grafiku. 

17. Pagarinātās dienas grupas nodarbības tiek uzsāktas pēc mācību stundām, pirms došanās uz 

pagarināto grupu, skolēni nomazgā vai dezinficē rokas un grupas telpā uzturas, ievērojot 

distancēšanos. 

18. Skolas gaiteņos un garderobē skolēnu pienākums ir ievērot distancēšanos no pārējiem. Nav 

pieļaujama ilgstoša uzturēšanās šajās telpās. 

19. Kārtība var tik grozīta vai papildināta, mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

 

 

 

  Direktora p.i.                                                                            Gunita Lūse 

 

 

 

SASKAŅOTS 

Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas p.i. 

__________________ Inga Ekuze 

Liepāja, 2020.gada ___________________ 

 


