Informācija vecākiem par 1.-6. klašu skolēnu izglītības programmā paredzētā
mācību satura apguvi ģimenē
No 2021. gada 1. septembra mācību process skolā notiks tikai klātienē.
Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360 “ Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (40.11punkts) nosaka, ka klātienē izglītības procesa
ietvaros un ārpus tā iekštelpās skolēniem obligāti jālieto mutes un deguna aizsegu (turpmāk- maska),
izņemot šādus gadījumus:
1. masku var nelietot tikai 1.-3. klašu skolēni, atrodoties klasē, piemēram, stundu laikā;
izejot no klases, skolēni lieto masku ( pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, skolas
vadība var pieņemt lēmumu par masku lietošanu 1.-3. klašu skolēniem klasē stundu
laikā);
2. visi skolēni masku var nelietot sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā, mūzikas
instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves laikā, kā arī ēdienreižu laikā
(6.3.1.3.punkts, 6.3.1.4.punkts);
3. masku var nelietot persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai garīgās veselības
traucējumiem (6.3.1.1.punkts).
Ārējos tiesību aktos nav iekļauts regulējums, ka bērns varētu nelietot masku, pamatojoties uz
ārsta izsniegtu izziņu, Tas nozīmē, ka tajos gadījumos, kad bērns veselības stāvokļa dēļ skolā nevar
lietot masku vai vecāki nepiekrīt siekalu testa nodošanai un bērnam nav vakcinēšanās vai
pārslimošanas sertifikāta, vecāki nodrošina bērnam izglītības programmā paredzētā mācību satura
apguvi ģimenē saskaņā ar Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā
izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un
speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 22.
punktu. Tas nozīmē, ka vecāki:
1. raksta direktoram adresētu iesniegumu (iesnieguma paraugs šeit);
Piezīme. Ārsta izziņa nav nepieciešama.
2. uzņemas atbildību un nodrošina bērnam izglītības programmā paredzētā mācību
satura apguvi;
3. nodrošina bērnam mācību apstākļus un mācību satura apguvei nepieciešamos
mācību materiālus ( mācību grāmatas un darba burtnīcas nodrošina skola);
4. par mācību satura jautājumiem periodiski konsultējas ar mācību priekšmetu
skolotājiem vai direktora noteiktu pedagogu;
5. pedagoga norādītajā laikā nodrošina bērna ierašanos skolā apgūto zināšanu un
prasmju pārbaudei.
Cienījamie vecāki, aicinu izvērtēt bērna iespēju piedalīties klātienes mācību procesā un
mācīties kopā ar klasi!
Informāciju sagatavoja skolas direktore Agita Lundberga
Jelgavā, 2021. gada 27.augustā.

