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Par mācību procesa organizēšanu
no 2022. gada 5. janvāra
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr.662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 2021.
gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,
2021. gada 9. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 745 “Grozījumi Ministru kabineta
2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai"”, 2021. gada 11. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.
828 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu" , 2021. gada 1. decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.909
“Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu", Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes Ventspils Izglītības pārvaldes
2021. gada 16. novembra rīkojumu 266 “ Par izglītības iestāžu darbinieku un izglītojamo
testēšanu, nosaku:
1. 1.- 12. klasēm no 2021.gada 22.novembra mācību process notiek skolā klātienē
atbilstoši 2021. gada 13.novembra kārtībai “Kārtība izglītības procesa
organizēšanai ārkārtējā situācijā, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību
izglītības iestādē”;
2. skolēnu Covid -19 testēšanu atbilstoši Veselības ministrijas Slimību profilakses
un kontroles centra izstrādātajam algoritmam un skolas 2021 gada 15.
novembra “Covid -19 testēšanas kārtībai”:
2.1.janvārī nevakcinētiem/nepārslimojušiem skolēniem tiek saglabāts RNS tests
ar apvienoto paraugu;
2.2.pamata un vidējās izglītības pakāpē izglītojamie un darbinieki veic 2
antigēna paštestus nedēļā (arī vakcinētie un pārslimojušie no 7.nedēļas pēc
pārslimošanas sertifikāta izdošanas);
2.3.5.-7.01. laboratorijas (kociņu) testus neveic;
2.4.testēšanu veic 9.01. vakarā mājās un tad 3 nedēļas pēc tālāk norādītā grafika
pielikumā;
2.5.Skolēniem mājas apmācībā un tālmācības skolu skolēniem - 2 Ag paštesti
nedēļā (sportam, interešu izglītībai) – saņemt izglītības iestādē;
2.6.vakcinētiem nodarbinātajiem un izglītojamajiem kontaktpersonu
karantīnas vietā ikdienas paštesti 7 dienu garumā;

3. izglītības procesa īstenošanā tiek nodrošināts, ka dažādu grupu un klašu skolēnu
plūsmas nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā klases telpā, kā arī nepārklājas
ārtelpās starpbrīžos;
4. mācību process notiek apstiprināta stundu saraksta;
5. uzsākot telpu vēdināšanu, skolēni atrodas pie atbilstošās mācību telpas. Ja
nākamā mācību stunda nav paredzēta citā mācību telpā vai nav paredzēts
ēdienreizes pārtraukums, skolēni pa skolu nepārvietojas;
6. ēdināšanas process tiek organizēts atbilstoši ēdināšanas grafikam pa klašu
grupām, ievērojot distancēšanos starp klasēm;
Plkst.10.45 – 11.00 pusdieno 1.- 3. klases (klāti galdi)
Plkst.11.20 – 11.40. (pēc 4.stundas) – pusdieno 4.- 7.klases (4.-6. kl. klāti galdi)
Plkst. 12.20 – 12.35 (pēc 5.stundas) – pusdieno 8.-12.kl. klases.
Pēc attiecīgās mācību stundas, skolēnus uz ēdnīcu pavada mācību stundas
priekšmeta skolotājs.
7. Interešu izglītības nodarbības notiek:
7.1. skolā vienas klases ietvaros,
7.2. ārpus skolas ar negatīvu Covid – 19 testa rezultātu, bērni līdz 12 gadu
vecumam, grupā ne vairāk kā 20 dalībnieki;
8. klašu audzinātājiem informēt skolēnus un skolēnu vecākus/likumiskos
pārstāvjus par testēšanas procesu un mācību procesa organizēšanā;
9. atbildīgie par rīkojuma izpildi:
9.1.direktores vietnieces izglītības jomā B.Andersone un K. Zemture – mācību
procesa organizēšana;
9.2. direktores vietniece audzināšanas jomā L. Švarca – vizuālās informācijas
izvietošana skolas telpās;
9.3.saimniecības vadītāja I. Bakanauska, skolas medicīnas māsa I. Pujate epidemioloģisko prasību nodrošināšana, skolēnu testēšana, ēdināšanas
procesa organizēšana, gaisa kvalitātes kontrole;
9.4.klašu audzinātāji – informācijas sniegšana un saņemšana no izglītojamiem
un vecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem;
9.5. priekšmetu skolotāji – mācību procesa nodrošināšana, gaisa kvalitātes
kontrole un telpu vēdināšana; izglītojamo pusdienošanas procesa kontrole;
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