
Informācija izglītojamajiem un viņu vecākiem, uzsākot 

2022./2023. mācību gadu 

 Izglītības process notiek klātienē. Paaugstinoties saslimstībai ar covid-19, var notikt izmaiņas 

mācību darba organizācijā atbilstoši situācijai skolā. 

 Ieeja skolā pirmsskolas grupas bērniem un 1.-3. klašu skolēniem pa skolas galveno ieeju ( 

ieeja Nr.4), 4.-6. klašu skolēniem ieeja skolā no Zirgu ielas puses (ieeja Nr.1).  

 Izeja no skolas pa skolas galvenajām durvīm. 

 Pašreizējā situācijā nav pienākums lietot sejas maskas.   

 Aktuāla ir roku higiēnas prasību ievērošana (roku mazgāšana). Pēc brīvprātīgas izvēles būs 

iespējas rokas arī dezinficēt.  

 Valsts apmaksātus paštestus veic tikai personas ar saslimstības simptomiem vai tieša augsta 

riska kontakta gadījumā (piemēram, saslimušais mājās). 

 Mācību grāmatas visi skolēni saņem 1.septembrī savā klasē. 

 Dienasgrāmatas 1.-3.klasē- papīra formāts (nodrošina skola), 4.-6.klasēm- elektroniskā 

formātā un tās atrodas skolvadības sistēmā “E-klase”.  

 Mācību stundu sākums plkst.8.30. 

 Mācību stundu laiks: 

1.stunda 8.30-     9.10 

2.stunda 9.20-   10.00 

3.stunda 10.10- 10.50 

4.stunda 11.00-  11.40 

5.stunda 11.50-  12.30 

6.stunda 12.40-  13.20 

7.stunda 13.30-  14.10 

8.stunda 14.20-  15.00 

 

 Pusdienas skolēniem: 3.stunda (1.-3.klasēm), 4.stunda- (1.-3.klasēm), 5.stunda (4. un 5. 

klasēm), 6.stunda (6.klasēm). 

 1.-4.klašu skolēniem pilnībā tiek nodrošinātas brīvpusdienas. Tās finansē valsts un 

pašvaldība. Par 5.-6.klašu skolēnu pusdienu izmaksām vēl nav precīzas informācijas, par to 

vecākus informēs klases audzinātāja. 

 Pastaiga svaigā gaisā notiek pirms vai pēc pusdienām. 

 Adaptācijas laiks tikai 1. klašu skolēniem no 2.septembra līdz 6.septembrim. Adaptācijas 

laikā mācības notiek līdz plkst.11.00. Lai pirmklasnieki pakāpeniski pierastu pie jaunās 

dienas kārtības un emocionāli justos labi, ieteicams adaptācijas laikā neapmeklēt pagarināto 

dienas grupu. 

 Pagarinātās dienas grupas darbojas tikai 1. klašu skolēniem. Vietu skaits pagarinātās dienas 

grupās ir ierobežots. 

 Mācību gada sākumā katrā klasē notiek klases vecāku sapulce. Par vecāku sapulces laiku 

paziņo klases audzinātāja. 

 Skolēnu brīvdienas: 

rudens brīvdienas-  2022. gada 24. oktobris - 28. oktobris; 

ziemas brīvdienas-  2022. gada 26. decembris - 2023. gada 6. janvāris; 

pavasara brīvdienas-  2023. gada 13. marts - 17. marts; 

vasaras brīvdienas-  2023. gada 1. jūnijs - 31. augusts. 



 1. klašu skolēniem papildu brīvdienas 2023. gada februārī (plānots 6.februāris- 

10.februāris). 

 Par no jauna izgatavoto skolēnu e-apliecību saņemšanas laiku paziņo klases audzinātāja. 

 Skolas teritorijai piekļaujošā automašīnu stāvlaukuma pārbūves darbus plānots pabeigt līdz 

31.augustam. 

 

Skolēnu vecākiem lūgums iepazīties ar pielikumā pievienotajiem normatīvajiem 

dokumentiem par apmeklētāju/vecāku uzturēšanos kārtību skolā, par skolēnu mācību sniegumu 

vērtēšanu un kavējumu uzskaiti.  

Pielikumi: 

Apmeklētāju uzturēšanās kārtība izglītības iestādē (aktualizēta 16.08.2022.) šeit 

Izglītojamo mācību sniegumu vērtēšanas kārtība 1.- 6.klasēs (aktualizēta 09.06.2022.) šeit  

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā un informē izglītojamo likumiskos pārstāvjus, 

pašvaldības un valsts iestādes par izglītojamo neattaisnotajiem skolas kavējumiem (aktualizēta 

10.06.2022.) šeit 

 

Informāciju sagatavoja skolas direktore Agita Lundberga 

Tālrunis: 63024449 

e-pasts: agita.lundberga@izglitiba.jelgava.lv 

http://j4ssk.lv/adm/doc/Apmekletaju_kartiba_4_AKT.pdf
http://j4ssk.lv/adm/doc/Vertesanas_kart_1-6_klases_%20Nr_6_AKT.pdf
http://www.j4ssk.lv/adm/doc/Kavejumu_registresanas_kartiba_2_AKT.pdf

