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Aizkraukles novada vidusskola 

Mācību procesa organizēšanas kārtība 1.-4.klašu skolēniem, 

ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā 

Draudzības krastmalas skolas ēkā. 

1. Ierašanās skolā 

1.1. 1.-2.klašu skolēni skolā ierodas no plkst. 8.00, izmantojot galveno skolas ieeju. un dodas uz 

1.-2.klašu garderobi. Pēc tam  dezinficē rokas dodas uz savu klasi, izmantojot kāpnes 

kreisajā pusē no ieejas. 

1.2. 3.-4.klašu skolēni skolā ierodas no plkst.8.50, izmantojot ieeju pie sporta zāles. un dodas uz 

3.-4.klašu garderobi. Pēc tam  dezinfice rokas un dodas uz savu klasi,  izmantojot kāpnes  

kreisaja pusē no ieejas. 

1.3. Katru dienu pirmās mācību stundas sākumā skolēniem un skolotājiem  mēra temperatūru, to 

veic skolas medmāsa, atbalsta personāls.  

1.4. Katram skolēnam jābūt maiņas apaviem, kurus uzglabā apavu maisiņos. 

1.5. Meitenēm  matiem jābūt sapitiem bizēs. 

1.6. Katram skolēnam ir sava ūdens pudele. 

 

2. Mācību organizēšana 

2.1. Mācības organizē pa klasēm, ievērojot plūsmu nepārklāšanos un distancēšanās ievērošanu, 

izmantojot dažādas mācību organizācijas formas, mācību metodes un informācīju un 

komunikāciju tehnoloģijas mācību iestādē un ārpus tās. 

2.2. Mācību stundas 1.-2.klasei sākas plkst. 8.15, 

                              3.-4.klasei sākas plkst. 9.00. 

2.3. Zvani no mācību stundas un uz mācību stundu ir atcelti. 

2.4. Starpbrīžus starp mācību stundām klases telpā vai ārā skolas pagalmā vai stadionā , regulāru 

telpu vēdināsanu un dinamiskās pauzes organizē skolotājs. 

2.5. Uz sporta stundu 1.-2.klašu skolēni pārģērbjas klasē. Sporta skolotājs skolēnus  saņem no 

klases audzinātāja pie klases telpas. 3.-4.klašu skolēnus uz sporta ģērbtuvi pavada klases 

audzinātājs, skolēni pārģērbjas un dodas uz zāli. Pec sporta stundas skolēnus uz klasi pavada 

klases audzinātājs. 

2.6. Pagarinātā grupas nodarbības līdz plkst.15.00 notiek klases telpā, bet nodarbības grupā 1.-

3.klases skolēniem līdz plkst. 17.30  notiek pagarinātās grupas telpās 1.stāvā. 

2.7. Interešu izglītības nodarbības notiek pēc mācību stundām norādītās telpās. Pirms nodarbības 

katram skolēnam tiek izmērīta temperatūra. Pēc katras nodarbības tiek dezinficēts viss 

darbošanās inventārs. 

2.8. Organizējot mācību ekskursijas, pārgājienus un citus pasākumus, sadarbībā ar muzeju, 

bibliotēku  u.c uzņēmumiem, nodrošina plūsmu nepārklāšanos. 



2.9. Regulārai saziņai ar vecākiem par mācību procesa organizaciju skolā , par mācību 

uzdevumiem, izmanto e-klasi, ievērojot drošas datu pārraides, glabāšanas un publiskošanas 

principus. 

 

3. Pusdienu laiki 

3.8. Līdz plkst. 9.30 klases audzinātājs  informē ēdnīcu par 

pusdienotāju skaitu. 

3.9. Uz ēdnīcu skolēni dodas kopā ar klases audzinātaju. Pirms pusdienām skolēni mazgā rokas 

pie ēdamzāles. 

3.10. Pusdieno – 

1.-2. klases no plkst. 11.15.- 11.55 ( pēc grafika) 

          3.-4. klasei no plkst. 12.45 – 13.25  ( pēc grafika) 

 3.3.  Pēc pusdienām skolēni dodas ārā skolas pagalmā vai nelabvēlīgos 

         laika apstākļos uz klasi. 

4.      Ja skolā palielinās Covid-19  inficēšanās risks, noteiktās situācijās lieto  

          sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, mazina klātienes laiku   

          skolā, īstenojot mācība daļēji vai pilnībā attālināti. 
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