
 
 

Darba organizācija Rīgas Angļu ģimnāzijā (RAĢ) 2020./2021.mācību 

gada pirmajā semestrī 

1. Mācību process RAĢ tiek īstenots, izmantojot hibrīd mācības, t.i., paralēli nodrošinot 

iespējas skolēniem mācīties klātienē un (nepieciešamības gadījumā) attālināti.  

2. Stundu saraksts veidots, iespēju robežās grupējot stundas blokos pa 2 vai 3 un 

plānojot starp tām starpbrīžus atšķirīgos laikos.  

3. Pamatā skolēni mācās vienā klases telpā. Klašu piesaiste telpām apstiprināta 

periodam, uz kuru attiecas COVID ierobežojumi. Mācības matemātikā 5.-8.klasēs 

netiek līmeņotas (klase mācās kopā).  

4. Lai nodrošinātu līdzsvarotu skolēnu plūsmu, 7.-12.klasēs tiek izmantoti kombinētu 

mācību elementi: 7.-9.klasē nelielu daļu mācību laika (līdz 20%) paredzot mācībām 

attālināti (mainīgs ierašanās un aiziešanas laiks), 10.-12.klases vienu (atšķirīgu) dienu 

nedēļā mācās attālināti. 

5. Mācību darba organizācijai un saziņai tiek izmantota e-klase. 

6. Sākot ar 4.klasi skolēniem mācību satura vadības sistēma ir Microsoft Teams (piekļuve 

pasts.edu.riga.lv). Pedagogi izvieto informāciju par sasniedzamajiem rezultātiem, 

mācību materiālus, veicamos uzdevumus un citu mācībām nepieciešamo informāciju, 

veido saziņu (čats), kā arī organizē tiešsaistes nodarbības attiecīgajā 

klases/priekšmeta mācību vietnē.  

7. Pirmajās informātikas un datorikas stundās (8., 9., 12.kl. – atsevišķi noteiktās stundās) 

skolēni informātikas/datorikas skolotāju vadībā apgūst/atkārto Teams lietotnes 

izmantošanu mācībām.  

COVID- 19 infekcijas ierobežošana 

PAMATPRINCIPI 

1. Skolā ierodas tikai veseli skolēni, kuriem nav noteikta pašizolācija vai mājas karantīna. 

Skolēna ģimene uzņemas atbildību par šī noteikuma ievērošanu, katru rītu 

pārliecinoties par sava bērna veselības stāvokli. 

2. Skolēnu ienākšana/iziešana skolā tiek organizēta pa divām ieejām, vecāki  un 

nepiederošas personas skolas telpās neienāk. 

3. Pedagogu saziņa ar vecākiem notiek attālināti, izmantojot e-klasi, telefonu un 

tiešsaistes sapulču rīkus. 

4. Koplietošanas telpās tiek nodrošināta distancēšanās un regulāra dezinfekcija. 

5. Mācību procesa laikā tiek ievēroti principi: skolēnu plūsmas nekrustojas, tiek ievēroti 

atšķirīgi stundu sākuma/beigu laiki, starpbrīži, ēdināšanas laiki. 

6. Skolēni mācās un uzturas savā klases telpā, izņemot mācību stundas, kurām 

nepieciešams specifisks aprīkojums vai dalīšanās grupās (datorika, svešvalodu grupas, 

dizains un tehnoloģijas un sports), koplietošanas telpas izmanto starpbrīžos. 

7. Operatīva informācijas aprite – ja skolēns neierodas skolā, vecāki nekavējoties ziņo 

klases audzinātājam telefoniski vai e-klases saziņā par skolēna prombūtnes iemesliem; 

RAĢ atbildīgās personas nodrošina informāciju par riskiem, ja tādi identificēti.  

 

 

DROŠĪBAS PASĀKUMI 

 

1. Skolas iekštelpās un teritorijā izvietoti informatīvie materiāli un norādes  par higiēnas 

un drošības noteikumiem. 



 
 

2. Pie ieejām skolā izvietoti roku dezinfekcijas stendi, kā arī iekārtotas papildu iespējas 

dezinficēt rokas skolas gaiteņos. 

3. Klašu un grupu telpas, kā arī koplietošanas telpas tiek dezinficētas atbilstoši telpu 

uzkopšanas plānam. 

4. Klašu audzinātāji un skolas medmāsa veic prevencijas pasākumus, izskaidrojot 

skolēniem pastiprinātas higiēnas noteikumus. 

5. Ja skolēnam tiek konstatētas elpceļu infekcijas pazīmes (paaugstināta temperatūra, 

klepus, sāpes kaklā, iesnas, konjunktivīts, apgrūtināta elpošana), skolēnam tiek uzlikta 

sejas maska un viņš/viņa nekavējoties tiek izolēts/a atsevišķā telpā. Tiek informēti 

vecāki, kuri iespējami ātri nogādā skolēnu mājās vai pie ārsta.  

6. Pēc prombūtnes skolēns ierodas skolā, klases audzinātājam iesniedzot ārsta zīmi, kas 

apliecina veselības stāvokli. 

 

ATBILDĪGIE PAR KOMUNIKĀCIJU 

Vecāku saziņa ar skolu par skolēna veselības stāvokli Klašu audzinātāji 

Saziņa ar skolēnu vecākiem, darbiniekiem un attiecīgiem 
dienestiem aizdomu gadījumā par saslimšanu 

Medmāsa  
Mārīte Pudāne 

Komunikācija ar vecākiem un klašu audzinātājiem par riskiem, 
kavējumiem, to uzskaiti/attaisnojumu 

Sociālie pedagogi 
Dace Semjonova, 
Svetlana Berkmane 

 

IERAŠANĀS UN UZTURĒŠANĀS SKOLĀ (no 02.09.2020.) 

1.-3.klašu skolēni skolā ierodas pakāpeniski – laikā no plkst. 8.00 līdz 8.45, dodas uz savām 

klašu telpām un iesaistās pirmsstundu pagarinātās grupas aktivitātēs (lasa, vingrinās, atkārto 

uzdoto, spēlē spēles, utml.), mācību stundas sākas 8.50. 

1.-2. klašu skolēnus līdz skolai pavada vecāki. Pirmajā nedēļā skolēni ieiet skolā pa centrālajām 

durvīm, skolēnus līdz klases telpai pavada pedagoga palīgs vai atbalsta personāls (atpazīšanai 

skolēniem pie apģērba ir skolas piešķirta identifikācijas piespraude, kurā norādīts skolēna 

vārds un klase).  

Otrajā nedēļā skolotāja palīgs skolēnus sagaida vestibilā pie centrālās ieejas un pēc 

nepieciešamības pavada uz klasi tikai 1.klašu skolēnus. Sākot ar trešo mācību nedēļu visi 

skolēni ienāk skolā pa sev ērtām ieejas durvīm, uz garderobi un klašu telpām dodas patstāvīgi. 

1.-3.klašu skolēnus pēc mācību stundām/pagarinātās dienas grupas/interešu izglītības vai 

citām nodarbībām vecāki (vai cits pieaugušais) sagaida ārpus skolas, par savu ierašanos 

paziņojot skolēnam/klases audzinātājam/pagarinātās grupas skolotājam/nodarbības 

vadītājam (pēc vienošanās). 

4.-12.klašu skolēni ierodas skolā saskaņā ar stundu plānu, līdz stundu sākumam uzturas savās 

klašu telpās un pēc mācībām, interešu nodarbībām vai āra aktivitātēm dodas mājās. 

Koplietošanas telpās skolēni neuzturas. 


