
 

Cien. Skolēni un Vecāki!  
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” noteiktos informēšanas, distances 

ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus, nodrošinot 

drošu izglītības procesu,   

Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola plāno organizēt mācības šādi:  

 

1. Pirmajā septembrī klases audzinātājas audzināšanas stundas laikā iepazīstinās skolēnus 

ar drošības pasākumiem skolā un mācību procesa organizēšanu.  

 

2. Mācību process skolā būs kombinēts - A un B (80% klātienē un 20% pēc 

nepieciešamības attālināti tikai vecākām klasēm). 

4. Mācību process sāksies plkst. 8:00.  

 

Zvanu saraksts 

Stunda  Sākums Beigas Pusdienas pārtraukums 

1. 8:00 8:40  

2. 8:50 9:30  

3. 9:40 10:20  

4. 10:30 11:10 1.-4. klases 

5. 11:20 12:00 5.- 7. un 8.a klases 

6. 12:10 12:50  

7. 13:00 13:40 8.b – 12. klases 

8. 13:45 14:25  

9. 14:30 15:10  

10. 15:15 15:55  
 

5. Skolēni nepārvietosies pa klasēm. Katrai klašu grupai mācību stundas notiks savā telpā 

(sk.1.punktu) 

6. Skolā būs atvērtas trīs ieejas –  

6.1. Galvenā ieeja TIKAI sākumskolas skolēniem –  

1.a, 1.b., 2.a., 2.b., 3., 4., 5 klasei. 

6.2. Otrā ieeja (no galvenās ieejas pa kreisi) pirmās durvis – 

 TIKAI 6.a, 6.b, 7.a, 7.b un 8.a klasei.  

6.3. Trešā  ieeja (no galvenās ieeja pa kreisi) otrās durvis – 

 TIKAI 8.b, 9., 10., 11. un 12. klasei.  

7. Skolotāji sagaida savus bērnus pie ieejām un, pēc roku dezinficēšanas, kopā dodas uz 

savām mācību telpām. Vecāki savus bērnus pavada TIKAI līdz skolas ieejas durvīm. 

!Vecākiem ir aizliegts atrasties izglītības iestādē!  

Tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar konkrētu skolotāju var atrasties iestādē, 

MAKSIMĀLI IEVĒROJOT visas MK noteikumu prasības, kā arī kājās velkot bahilas 

(jāņem līdzi).  

8. 2. septembrī visām klasēm būs tikai audzināšanas stundas, lai mums būtu iespēja ļoti 

precīzi izrunāt visu 2020./21. mācību gada izglītības procesu skolā. 

Sekojiet līdzi skolas mājas lapai! Var būt izmaiņas un papildinājumi! 

 


