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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Daugavpilī 

Apstiprināts ar 31.08.2021. rīkojumu Nr.50-visp. 

Kārtība, kādā Daugavpils 16.vidusskolā tiek organizēts izglītības process, 
nodrošinot Covid-19 izplatības ierobežošanu 

Izdota pamatojoties uz MK 09.06.2020. noteikumiem Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai " un MK 17. 08.202]. noteikumiem Nr. 
565 "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 

I Vispārīgie jautājumi 

1.Iekšējie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Daugavpils 
16.vidusskolā (turpmāk - Skola) tiek organizēts izglītības process, nodrošinot 
Covid- 19 izplatības ierobežoš'anu. 

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. 

U Izglītības proC"esa organizēšana 

4. Mācību process skolā 1.-12. klašu sko'lēniem tiek nodrošināts klātienē. 

5. Nodarbinātie un izglītojamie klātienes izglītības procesā un tā nodrošināšanā 
piedalās ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar 
apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, 
kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai. 



6. Skola katru otrdienu organizē izglītojamo un nodarbināto testēšanu ar siekalu 
testu. 

7.Covid-19 testu neveic i zglītojamiem un nodarbinātajiem ar sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu . 

8.Klātienē i zglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna 
aizsegu, i zņemot: 

• pedagogus ar sadarbspējīgu vakc ināc ij as vai pārs limošanas sertifikātu 

izglītības procesā mācību telpā ; 

• 1.- 3. klases i zglītoj amos izglītības procesā mācību telpā; 

• ja tas nav i espējams vokālās mākslas un dejas apguves specifikas dēļ; 

• sporta stundās fi zisko aktivitāšu laikā. 

9. Mutes un deguna aizsegus i zglītojami e un nodarbinātie lieto pareizi (lai aizklāj 
muti un degunu), medicīniskās maskas (vienreizējas lietošanas) regulāri maina, 
vairākkārt lietojamās maskas pēc katras lietošanas reizes mazgā. 

10. Ja izglītojamam , atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 
pazīmes (drudzis, kl epus, elpas trūkums), skolas māsa sazinās ,ar izglītojamā 
vecākiem vai I ikumi skaj iem pārstāvji em , kas nekavējoties ierodas pēc 

izglītojamā. 

11. I zglītības process skolā tiek nodrošināts atbilstoši Izglītības iestādes 

apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu saraksta ! .semestrim, kurā 
var tikt ve iktas i zmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai skolā un valstī. 

12. Skolā note ikti starpbrīž i ne ilgāki kā 20 minūtes . 

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

14. 1.-1 2. klasēm mācības sākas plkst. 8.30. 

15. Lai mazinātu sko l ēnu p l ūsm u saskarsmi , katras 1.-6.klašu skolēni mācās tikai 
v i en ā kab inetā, 7. -1 2. klašu sko l ē ni pārsyarā mācās v i enā kabinetā, bet ķīmijas, 
fi zikas, informātikas , mūzikas, dizai,na un tehnoloģiju stundas apmeklē 

specializētos kabinetos pēc papildus, sanitārās apstrādes. 

16. Aizliegts trešo personu (bez i epri ekšējās pieteikšanās) uzturēšanās skolas ēkā. 

17 . Sporta stundas un nodarbības bas~ inā notiek, i evērojot s anitāri higiēni skās 

normas un distanci . 

18. Skol ēni apmeklē kabinetam tuvākās tualetes, ievērojot distanci un sanitāri 
higiēniskās prasības. 



19. Skolēnu ēdināšana organizēta 4 garajos starpbrīžos (1. - 3. klases -
plkst. l 0.50, 4.-6.klases - plkst. 11.45, 7.-9.kl.- plkst. 12.40 un 10. - 12. klases -
plkst.13.35), ievērojot sanitāri higiēniskās normas un distanci. 

20. Skolas pasākumi , ārpusstundu un interešu izglītības nodarbības pārsvarā 

notiek ārā, ja telpās, tad ievērojot sanitāri higiēniskās normas un distanci. 

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

111 Noslēguma jautājumi 

22. Kārtība ir spēkā līdz brīdim, kamēr spēkā MK 09.06.2020. noteikumos 
Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai" noteiktās normas izglītības procesa organizēšanai un piesardzības 
pasākumu ievērošanai . 
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