6. Skolā izglītības procesā īstenotie modeļi var tikt mainīti atbilstoši
epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.
7. Izglītības process Skolā tiek nodrošināts saskaņā ar Skolas iekšējās kārtības
noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā MK noteikumiem un Noteikumiem.
8. Izglītības process Skolā tiek nodrošināts atbilstoši Skolas direktora apstiprinātajam
Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam viena mēneša laikaposmam, kurā var tikt
veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.
9. Skola par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā nekavējoties
informē skolēnus un vecākus, nosūtot informāciju elektroniskās skolvadības sistēmā e-klase
(turpmāk – e žurnāls) un ievietojot Skolas interneta vietnē www.49.lv.
10. Stundu un nodarbību laiki
Stunda
Laiks
1.
8.10 – 8.50
2.
9.00 – 9.40
3.
9.50 – 10.30
4.
10.45 – 11.25
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11.40 – 12.20
6.
12.35 – 13.15
7.
13.30 – 14.10
8.
14.15 – 14.55
9.
15.00 – 15.40
10.
15.45 – 16.25
11. Mācību process 1., 2., 3., 4., 5.klasēm sākas plkst. 8.10.
12. Mācību process 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.klasēm sākas plkst. 9.00.
13. Katrai klasei attiecīgajā dienā mācību process norisinās norādītajā telpā.
14. Skolēns drīkst atstāt telpu tikai ar skolotāja atļauju.
15. Konsultācijas mācību priekšmetos notiek klātienē vai attālināti pēc iepriekšējās
pieteikšanās.
III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības
pasākumu ievērošana un nodrošināšana
16. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai Skolā
Skolas direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās
ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku
veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu.
17. Skolā drīkst ieiet tikai personas, kurām nav elpceļu infekcijas slimības pazīmes
un kurām nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.
18. Pirmās mācību stundas laikā skolotājs novērtē klases skolēnu veselības stāvokli,
lai identificētu akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums,
kakla sāpes).
19. Ja skolēnam, atrodoties Skolā, konstatē akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Skola:
19.1. izolē skolēnu (skolēnam jālieto izsniegtā sejas maska) atsevišķā telpā, un ja
nepieciešams atbilstoši skolēna vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas
kontaktējās ar skolēnu pirms tam, klātbūtni.;
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