
= Daugavpils pilsētas dome 
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RĪKO~JUMS 
Daugavpilī 

26.11.2020. Nr.1.10/ 102-visp. 
Par kārtības apstiprināšanu 

Pamatojoties uz 2020.gada 22.oktobra Daugavpils 16.v idusskolas nolikuma 11.1.punktu un 
Daugavpils pilsētas I zglītības pārvaldes 25. 11 .2020. rīkojumu Nr.552-r "Par i zglītības procesa 
īstenošanu no 27. 11 .2020.", UZDODU: 

l. APSTIPRINĀT i ekšējos noteikumus „Kārtība, kādā Daugavpils 16.vidusskolā tiek 
organizēts izglītības process 1.-4 . klasēs , nodrošinot Covid-19 izplatības ierobežošanu". 

2. Dotās kārtības izpildi kontrol ē direktora vietniece i zg lītības jomā Z. Panfilova. 

3. Rīkojums nos ūtām s elektro ni ski 'uz izglitiba@ip .daugavp il s. lv, c-klasē 1.-4.klašu vecākiem. 
skol ēni em , pedagogiem. 

Pielikumā: ,,Kārtība, kādā Daugavpils 16 .v idusskolā tiek organizēts izglītības process 1.-4.klasēs, 

nodrošinot Cov id-19 i zp l atības ierobežošanu". 

Direktore 

Panfilova 
28800453 

O.Dukšinska 
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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Apstiprināts ar 
26.11 .2020. direktora rīkojumu Nr.!. J OI! 02-visp. 

Kārtība, kādā Daugavpils 16.vidusskolā tiek organizēts izglītības process 

1.-4.klasēs, nodrošinot Covid-19 izplatības ierobežošanu 

Izdota pamatojoties uz MK 09.06.2020. noteikumiem Nr.360 "Epidemiolof!,iskās dro.ffhas 
pascīkumi Covid- /9 infekcijos izplotīha.1· ierohe:fo.frtnoi". MK On. // .2020 rīkojumu Nr.655 

" for ūrkcīrt ējcī.1 .1itucīcijos i::sludinü fonu " un /)uugcn ·pil.1 pilsē/C/s pcīrvaldes 25.11.2020. 
rīkojumu Nr.552-r "Pur i::gl ītīhus procesa īs t eno.fonu no 2 7

. J 1.2020." 

J Vispārīgie jautājumi 

} .Iekšējie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Daugavpils 
16.vidusskolā (turpmāk - Skola) 1 . -4.klasēs tiek organizēts izglītības process, 
nodrošinot Covid- J 9 i zplatības ierobežošanu. 

2. Kārtība ir saistoša skolas darbiniekiem, izglītojamiem, vecākiem vai viņu 
pilnvarotām personām un citām personām , kas uzturas izglītības iestādē . 

3. Kārtība izstrādāta izglītojamo un darbinieku drošības un skolas nepārtrauktas 

darbības nodrošināšanai. 

1 I Izglītības procesa organizēšana 

4. Skola, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumu "Mācību procesa 

īstenošanas iespējamie modeļi" , izmanto A modeli, kurā mācības 1.-4. klasēm tiek 

nodrošinātas klātienē un līdz 20% attālināti. 

5. Vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā 3m2 no mācību norises 

telpas platības. 



6. Skolā izglītības procesa 1stenotais modelis var tikt mainīts atbilstoši 
epidemioloģiskajai situācijai skolā un valstī. 

7. Ja izglītojamam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), skolas māsa sazinās ar izglītojamā 
vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc 

izglītojamā. 

8. Mācību stundu plāns atbi 1st izglītības programmām, stundu saraksts tiek 
veidots katrai nedēļai. 

9. Skolā noteikti starpbrīži ne ilgāki kā 15 minūtes. 

10. Skolas vadība, klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji nodrošina saziņu ar 
vecākiem ar e-klases un WhatsApp starpniecību, kā arī telefoniski. 

11. ! .klasēm mācības sākas plkst.8.20, pārējām klasēm - plkst. 8.30. 

12. Lai katram skolēnam nodrošinātu ne mazāk kā 3m2 no mācību telpas platības, 
klases ar lielu skolēnu skaitu tiek dalītas grupās. 

Klase Kab. Skaits 

1.A 
multifunkc. 

27 
telpa 

l.B 
l 00 . 20 ---------
101. 4 

l.C 
102. 18 
104. 7 

2.A 200. 19 

2.8 
202. 18 
203. 10 

2.C 
204. 18 
212. 8 

3.A 103. 17 

3.8 
128. 23 
127. 7 

------.------------------

3.C 
300. 23 
301. 3 

4.A 316. 23 

4.B 
213. 19 
214. 10 

4.C 122. 22 
~ - ----- ------ - --·---------



13. Aizliegts trešo personu (bez iepriekšējās pieteikšanās) uzturēšanās skolas ēkā. 

14. Sporta stundas notiek, ievērojot sanitāri higiēniskās normas un 3m2 platību 
katram skolēnam . 

15. Skolēni apmeklē kabinetam tuvākās tualetes, ievērojot distanci un sanitāri 

higiēniskās prasības. 

16. Skolēnu ēdināšana organizēta 3 garajos starpbrīžos ( l .klases - plkst. l 0.40, 
2.klases - plkst. 10.50, 3., 4. klases - plkst. 11.45, ievērojot sanitāri higiēniskās 

normas un 3m2 platību katram skolēnam. 

17. Skolas pasākumi, ārpusstundu un interešu izglītības nodarbības notiek pilnībā 
attālināti. 

18. Mācību stundu laikā tiek organizētas dinamiskās pauzes vai atpūtas brīži un 
nodrošināta regulāra klašu telpu vēdināšana. 

111 Noslēguma jautājumi 

19. Kārtība ir spēkā līdz brīdim , kamēr spēkā MK 09.06.2020. noteikumos 
Nr.360 "Epidemioloģ i s kās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas i zplatības 

ierobežošanai" un MK 06.11.2020. rīkojumā Nr.655 " Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu" noteiktās normas izglītības procesa organizēšanai un piesardzības 
pa~ākumu ievērošanai. 

Skolas direktore 

Panfilova 
2880045 3 

O.Dukšinska 


