RĪGAS SERGEJA ŽOLTOKA VIDUSSKOLA
Vietalvas ielā 15, Rīgā, LV-1035, tālr./fakss 67574145, e-pasts: rszvs@riga.lv

RĪKOJUMS
Rīgā
25.08.2020.

Nr.VSSZ-20-90-rs

Par “Rīcības plāna izglītības procesa
organizēšanai Rīgas Sergeja Žoltoka
vidusskolā, nodrošinot Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanu” apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
26.1. apakšpunktu un 25.08.2020. Rīga Sergeja Žoltoka vidusskolas iekšējiem
noteikumiem Nr.VSSZ-20-3-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanu Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā”
Apstiprinu “Rīcības plānu izglītības procesa organizēšanai Rīgas Sergeja Žoltoka
vidusskolā, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” (1.pielikums).

Direktore

Zaviļeiska 67574145

V.Pluča

1.pielikums
25.08.2020.dir.rīk.Nr.VSSZ-20-90-rs

Rīcības plāns izglītības procesa organizēšanai
Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā,
nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
Rīcības plāns nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas Sergeja
Žoltoka vidusskolā (turpmāk – Skola), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu
Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru
kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos
informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa
uzraudzības pamatprincipus.
1.

2. Rīcības plāns ir saistošs Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem.
3. Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Skolai nepiederošo
personu uzturēšanos Skolā nosaka Skolas iekšējie noteikumi par kārtību, kādā
izglītojamo vecāki un citas personas uzturas Skolā.
4. Izglītības procesa organizēšana

4.1. Skolas izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), saskaņojot ar Skolu,
nosaka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk –
Departaments), izdodot rīkojumu;
4.2. Skola, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumu “Mācību
procesa īstenošanas iespējamie modeļi”, izmanto šādus izglītības procesa
īstenošanas modeļus;
4.3. A modelis, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē un kurā mācības
7. – 12.klašu posmā notiek klātienē, ietverot līdz 20% mācību laika ar
attālinātā mācību procesa elementiem;
4.4. B modelis – tikai izņēmuma gadījumos un pēc nepieciešamības, kad
balstoties uz vecāku iesniegumu un direktora rīkojumu, mācības 7. – 12.klašu
posmā (arī 1.- 6. klašu izglītojamajiem) notiek attālināti;
4.5. Skolā izglītības procesā īstenotie modeļi var tikt mainīti atbilstoši
epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī;
4.6. Izglītības process Skolā tiek nodrošināts saskaņā ar Skolas iekšējās kārtības
noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā MK noteikumiem un Noteikumiem;
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4.7. Izglītības process Skolā tiek nodrošināts atbilstoši Skolas direktora
apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam viena mēneša
laikposmam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai
situācijai Skolā vai valstī;
4.8. Skola par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā nekavējoties
informē izglītojamos un Vecākus, nosūtot informāciju elektroniskās
skolvadības sistēmā e-klase (turpmāk – e žurnāls).
4.8.1. Mācību stundu saraksts:
8.30 – 9.10
9.15– 09.55
10.00 – 10.40
11.00 – 11.40
11.55 – 12.35
12.50 – 13.30
13.40 – 14.20
14.25 – 15.05
15.10 – 15.50
15.55 – 16.35

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
5. Distancēšanās noteikumi:

5.1. Skolā viena klase tiek uztverta kā noslēgta kopa:
Klase
1.a
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
9.a
9.b
12.a

Klases audzinātāja
E.Vaišļa
E.Vaišļa
A.Hlusova
M.Bidere
O.Bondarenko
I.Strēlniece
J.Stragauska
K.Lipska-Lipmāne
A.Korota
S.Beitāne
A.Korota
M.Bidere
O.Bondarenko
O.Semjonova
O.Semjonova
S.Beitāne
O.Ksenzova
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Kabineta
nr.
26.
22.
20
27.
36.
24.
25.
39.
40.
49.
41.
30
33.
35.
34.
43.
45.

Vizuālā māksla
Sports
Informātika
Informātika
Dabaszinības,
bioloģija
Mājturība zēni
Mājturība meit.
Mūzika

I.Vereba
O.Ksenzova,
O.Fjodorova
Dz.Lazda
K.Kurpnieks

37.
Sp.zāle
32.
31.

B.Šmite

46.

V.Bobrovs
A.Jaundžeikare
S.Beitāne

9.
42.
7.

5.2. Dažādu klašu izglītojamajiem ieteicams maksimāli izvairīties no savstarpējas
komunikācijas un pārvietošanās ceļu krustošanās, ievērojot 2 metru distanci.
5.3. Ieeja skolā notiek caur skolas galveno ieeju, nedrūzmējoties un ievērojot 2
metru distanci vienam no otra.
5.4. Starpbrīžos vienā gaitenī drīkst atrasties 2 līdz 3 klases.
5.5. Stingri ievērot kustības virzienu, pārvietojoties pa kāpnēm! Virzienā uz augšu
doties pa Skolas labās puses kāpnēm (sporta zāles puses kāpnes), virzienā uz
leju doties pa Skolas kreisās puses kāpnēm (ēdnīcas puses kāpnes).
5.6. Stingri ievērot kustības virzienu, pārvietojoties pa Skolas gaiteņiem! Jebkurā
kustībā pa gaiteni, ievērot labās puses principu – lai pretimnākošais atrastos
kreisajā pusē.
5.7. Izglītojamo pārvietošanos pa izglītības iestādi uzrauga klašu audzinātāji un
dežūrskolotāji.
6. Higiēnas nodrošināšana

6.1. Skolā higiēna tiek nodrošināta ar roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļiem,
papīra dvieļiem, mitro uzkopšanu.
6.2. Pie ieejas skolā novietota bezkontakta dezinfekcijas ierīce un papīra dvieļi.
6.3. Visās klasēs ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi un papīra dvieļi.
6.4. Pēc katras klašu kopas Skolas tehniskais personāls nodrošina saskares virsmu
un rokturu dezinfekciju klašu telpās.
6.5. Skolas tualetēs izvietotas tvertnes ar ziepēm roku mazgāšanai un papīra
dvieļi.
6.6. Skolas sporta zālē izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi un papīra dvieļi.
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6.7. Pēc katra starpbrīža dezinficēt visas virsmas koplietošanas telpās (tualetēs,
kāpņu margas, palodzes gaiteņos, durvju rokturus).
6.8. Pie ieejas ēdnīcā novietota bezkontakta dezinfekcijas ierīce un papīra dvieļi.
6.9. Ēdnīcā iespējams nomazgāt rokas ar ziepēm un nosusināt papīra dvielī.
6.10. Higiēnas ievērošanu izglītības iestādē uzrauga medicīnas māsa.
7. Ēdināšanas nodrošināšana

7.1. Izglītības iestādē visi izglītojamie tiek nodrošināti ar siltām pusdienām.
7.2. Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta izglītības iestādes ēdamzālē 4
starpbrīžos:
-

laikā no plkst. 10.40 – 11.00 notiek 1.-2.klašu ēdināšana;
laikā no plkst. 11.40 – 11.55 notiek 3.-4.klašu ēdināšana;
laikā no plkst. 12.35 – 12.50 notiek 5.-6.klašu ēdināšana;
laikā no plkst. 13.30 – 13.40 notiek 7.-12.klašu ēdināšana.

7.3. Starp klasēm tiek nodrošināta 2 m distance (piemēram, starp 1.a, 2.a un 2.b
klases garo galdu).
7.4. Starp klasēm, kas stāv rindā pie ēdienu izdales vietas tiek nodrošināta 2 m
distance.
7.5. Klašu plūsmu nekrustošanos pie izlietnēm un ēdamzālē uzrauga sākumskolas
pedagogi, klašu audzinātāji un medicīnas māsa.
8. Savlaicīga informēšana

8.1. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē
klases audzinātājs, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija.
8.2. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē
klases audzinātājs, ja izglītojamais bijis kontaktā ar cilvēku, kuram konstatēta
Covid-19 infekcija.
8.3. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē
klases audzinātājs, ja izglītojamais atgriezies no Covid-19 infekcijas
skartajām valstīm, un ievēro 14 dienu pašizolāciju.
9. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības pasākumu

ievērošana un nodrošināšana
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9.1. 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.
9.2. Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši Skolas direktora noteiktajai
rīcības shēmai (pielikums) šādām mērķgrupām:
9.2.1. Skola – Departaments;
9.2.2. Skolas direktors – darbinieki;
9.2.3. Skola – izglītojamie;
9.2.4. Skola – Vecāki;
9.2.5. Vecāki/ izglītojamie – Skolas direktors.
9.3. Skolas iekštelpās ir izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par
Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām
prasībām.
9.4. Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK
noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem.
10.

Noslēguma jautājumi

10.1. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.
10.2. Noteikumi ir ievietoti Skolas tīmekļvietnē zoltoka-vsk.lv un izvietoti
Skolas vestibilā redzamā vietā.
10.3. Izglītojamajiem un Vecākiem uz e-žurnālu tiek nosūtīta Skolas vēstule ar
informāciju, kur var iepazīties ar Noteikumiem.
10.4. Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju,
maldina par bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Skola ziņo Departamentam
un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.

V.Pluča

Direktore

Romanovska 67570997
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