RĪGAS 7. PAMATSKOLA
Jaunciema 4.šķērslīnija 4, Rīga LV-1023, Latvija, tālrunis: +371 67348841,
e-pasts: r7ps@riga.lv

RĪKOJUMS
Rīgā
26.08.2020.
Nr.PS7-20-39-rs

Par atbildīgām personām izglītības procesa
nodrošināšanai Covid-19 izplatības ierobežošanai
Pamatojoties uz 2020.gada 21.augusta Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta rīkojumu Nr.DIKS-20-757-rs un 25.08.2020. Nr.PS7-20-1-nts
Rīgas 7. pamatskolas iekšējiem noteikumiem ,,Izglītības procesa organizēšana,
nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu “punktu 10. un punktu 13.
Norīkoju atbildīgās personas par mācību procesa pamatprincipu ierobežošanai:
Nr.
Norises
p.k.
pamatprincips
1. Izglītojamo
ierašanās skolā

2.
3.

Darbinieku
ierašanās
Distancēšanās
koplietošanas
telpās

4.

Ēdināšana

Ieviešanas gaita
Ierodas skolā atbilstoši mācību stundu
sarakstam:
5.-9. klases – ieeja B (ieeja no pagalma)
1.-4. klases – ieeja A (galvenās kāpnes)
Ieeja A (galvenās kāpnes)
1. Garderobē tiek ievērota 2 m distance.
2. 1.-4.klase virsdrēbes novieto garderobē
3. 5.-9.klases virsdrēbes novieto klašu
kabinetā.
4. Koplietošanas telpās tiek ievērota 2 m
distance un ne vairāk kā 6 cilvēki
vienā telpā.
1.-9 klases mācību priekšmeta skolotājs
pārrauga ierašanos ēdnīcā:
▪ 5.-6. klase plkst.10.50-11.05;
▪ 7.-9. klase plkst.11.15-11.30;
▪ 1.-2. klase plkst.11.40-11.55;
▪ 3.-4. klase plkst.12.05.-12.20.
Pēc ēšanas katra klase pamet ēdnīcu

Atbildīgā
persona
Klašu audzinātāji

Direktora
vietnieks
administratīvi
saimnieciskajā
darbā
I.Āboliņa/klašu
audzinātāji
Mācību
priekšmeta
skolotāji/
medmāsa
V.Ziemele
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5.

6.

7.

8.

Mācību procesa
nodrošināšana

1. Mācības tiek plānotas pēc stundu
saraksta 1 mēnesim.
2. Mācības 1.-6.klase tiek plānotas
klātienē atbilstoši stundu sarakstam.
2. Septembra 1.nedēļa klātienē.
3. Ar septembra 2.nedēļu atbilstoši stundu
sarakstam.
4. 7.-9.klase pirmdienās mācības
attālināti.
6. Stundas tiek organizētas pa blokiem.
7. Kabinetu sistēma tiek plānota: fizika,
ķīmija, bioloģija, informātika/datorika,
mūzika, dizains un tehnoloģijas, sports,
vizuālā māksla.
Izglītojamo un
1. Skolēniem un darbiniekiem ierodoties
darbinieku
skolā tiek attālināti mērīta ķermeņa
veselības
temperatūra.
stāvokļa
2. Paaugstinātas temperatūras gadījumā
uzraudzība un
skolēns tiek ievietots norādītā telpā
ievērošana
līdz vecāku ierašanās mirklim. Tiek
lietota maska.
3. Paaugstinātas temperatūras gadījumā
darbiniekam jādodas pie ģimenes ārsta.
4. Saslimušais atgriežas skolā/darbā tikai
ar ārsta zīmi/noslēgtu DNL.
Higiēnas prasību 1. Pie ieejām A un B tiek novietoti
nodrošināšana
bezkontakta dezinfekcijas statīvi.
un ievērošana
2. Katrā klašu telpā pieejams
dezinfekcijas trauks.
3.Klašu telpas tiek vēdinātas pēc katras
stundas.
4. Fizika, ķīmija, bioloģija, mūzika,
informātika/datorika, sporta, dizains un
tehnoloģijas , vizuālā māksla pēc katra
stundu bloka tie notīrītas darba virsmas
ar atbilstošu dezinfekcijas līdzekli.
5. Datoru klaviatūra tiek apvilkta ar plēvi,
kura tiek mainīta pēc katra klašu bloka
stundām.
6.Regulāra dezinfekcija atbilstoši
izstrādātajam telpu uzkopšanas
plānam.
7. Skolas gaiteņos uz grīdas tiek
uzlīmētas 2 m atzīmes un norādīti
skolēnu/darbinieku plūsmu virzieni
atbilstoši evakuācijas plānam.
Informācijas
Aktuālā informācija tiek ievietota skolas
aprite
tīmekļa vietnē:www.r7ps.lv un
e-žurnālā e-klase

Izglītības
metodiķe
N.Hotuļeva

Medmāsa
V.Ziemele/dienas
dežurants

Direktora
vietnieks
administratīvi
saimnieciskajā
darbā I.Āboliņa/
Mācību
priekšmeta
skolotāji

Lietvedības
pārzine I.Kalniņa
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9.

Vecāku un trešo
personu
ierašanās skolā

1. Ierašanās laiku skolā saskaņo ar
attiecīgo darbinieku.
2. Ierašanās gadījumā līdzi ņemt un lietot
masku un bahilas.

2. Klašu audzinātājiem informēt skolēnus par pasākumiem Covid-19 izplatības
novēršanai līdz 04.09.2020.
3. Rīkojuma kontroli paturu sev.

Direktora p.i.

I. Dupate

Kalniņa 67348841
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Ar rīkojumu iepazinos un piekrītu:
(I. Āboliņa)
(I. Beča)

.08.2020.
.08.2020.

(L. Gutsaliuk)
(J. Jargana)

________(D. Babre)

____.08.2020.

(G. Grabe)

.08.2020.

.08.2020.

(N. Hotuļeva)

.08.2020.

.08.2020.

(A. Jaunzemnieks)

.08.2020.

___________(A. Jermakova) ____.08.2020.
____________(B. Johansone) ____.08.2020. ________(I. Kalniņa) ____08.2020.
____________(J. Kalniņš) _____.08.2020. _________(M. Kanenieks)___08.2020.
____________(D. Kapicka) _____08.2020. _________(I. Kauša)___08.2020.
____________(K. Klētniece Sika)__08.2020. ________(R. Klints)___08.2020.
____________(I. Konstantinova) ___08.2020. ________(E. Krūmiņa)___08.2020.
____________(I. Liepiņa) ___08.2020. ________(E. Mozaļevska) ___08.2020.
____________(D. Mūrniece) ___08.2020. ________(V. Ņesterovs)___08.2020.
____________(I. Paegle) ___08.2020. _________(I. Pļaviņa)____08.2020.
____________(H. Pļaviņš)___08.2020. ________(M. Pļaviņš)___08.2020.
____________(L. Elizabete Podkalne) __08.2020.
____________(A. Podosinoviks) ____08.2020.
____________(L. Pole) ___08.2020. __________(V. Pušmucāne) ___08.2020.
____________(V. Reistere) ___08.2020. ________(I. Riekstiņa) ___08.2020.
____________(V. Rusiņa) ___08.2020. _________(V. Saliņa) ___08.2020.
___________(I. Skudra) _____08.2020. _________(S. Svoka) ___08.2020.
___________(V. Skogoreva) ____08.2020. ______(S. Taube) ____08.2020.
___________ (V. Ziemele) ______08.2020.
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