
 

RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 
Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV – 1016, tālrunis/ fakss  67433415, e-pasts r33vs@riga.lv 

RĪKOJUMS 
Rīgā 

               07.12.2020.                                     Nr.VS33-20-164-rs  

Par grozījumiem Rīgas 33.vidusskolas 

28.08.2020. rīkojumā Nr.VS33-20-83-rs 

,,Par mācību procesa organizāciju” 

 

      Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr.655 ,,Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izdarīt Rīgas 33.vidusskolas 28.08.2020. 

rīkojumā Nr.VS33-20-83-rs ,,Par mācību procesa organizāciju” šādus 

grozījumus: 

izteikt rīkojuma pielikumu jaunā redakcijā. 

 

     Vadītājs/direktors (izglītības jomā)                                              I.Kostina 
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PIELIKUMS Nr.1 

NORĀDĪJUMI PAR MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJU 

1. Mācību process notiek pēc mācību stundu saraksta. 

2. Mācību process notiek:  

1.- 4.klasēs 5.-12.klasēs 

pēc A modeļa (mācības klātienē) • pēc C modeļa (mācības attālināti) 

  

3. E-klases sadaļā “Dienasgrāmata” pedagogi līdz katras nedēļas ceturtdienai ieskaitot 

izveido un publicē mācību priekšmetu tematisko plānojumu katrai klasei. 

4. Strādājot attālināti, uzdevumi tekošajai dienai tiek publicēti e-klases izglītojamo 

dienasgrāmatā  līdz plkst.8.15 (Instrukciju katrai mācību stundai e-klasē pievienot 

faila veidā) vai tiek vadīta tiešsaistes stunda pēc saraksta. 

5.  Pedagogi/ izglītojamie ievēro pārbaudes darbu grafiku (netiek plānoti/laboti attālināto 

mācību laikā). 

6. Konsultācijas  notiek klātienē pēc konsultāciju saraksta. 

7. Attālināto mācību laikā klases audzinātājs koordinē klases izglītojamo noslogotību un 

sadarbojas ar klases pedagogu komandu. Nav pieļaujama izglītojamo pārslodze! 

Nepieciešamības gadījumā informē Skolas vadību. 

8. Vecāki informē klases audzinātāju izglītojamā slimības gadījumā. 

9. Klases audzinātājs elektroniski informē klasē strādājošos pedagogus par saslimušo 

skolēnu. 

10. Attālināto mācību laikā atbalsta personāla pedagogi regulāri kontrolē e-klases skolēnu 

apmeklējuma statistiku, lai noskaidrotu skolēnu aktivitāti e-klasē. Ja skolēns/ vecāks  

2 dienu laikā nav aktivizējis e-klasi,  viņi sniedz informāciju Skolas vadībai 

turpmākajam darbam. 

11. Tehnisku problēmu gadījumā izglītojamais/ izglītojamā vecāks informē klases 

audzinātāju, un mācību materiāli izglītojamajam  tiek sagatavoti drukātā veidā. Par 

materiālu saņemšanas kārtību vienojas individuāli. 

12. Pedagogiem problēmu gadījumā savlaicīgi jāvēršas pie Skolas vadības. 

 

 

 

 

 



13. Skolā skolēni ierodas: 

Klase Stundu 

sākums 

Ienākšana 

skolā 

Atbildīgā 

persona 

Ģērbšanās Piezīmes 

1.klases 8.15 

(1.st.)   

 

Centrālā 

ieeja (no 

Lemešu 

ielas) 

7.55  1.a  

8.00  1.b 

8.05   1.c 

8.10  1.d 

L.Bogorada 

 

klasēs 1.klašu skolēnus sagaida 

klašu audzinātāji un pavada 

uz klasi  

2.,3.  

klases 

8.15 

(1.st.)   

Galvenā 

ieeja 

L.Sviridova – 

Skakunova; 

I.Rokis 

ģērbtuvēs skolēni ienāk bez klases 

audzinātāja 

4. klases 8.55 

(2.st.)   

Galvenā 

ieeja 

L.Sviridova – 

Skakunova; 

I.Rokis 

ģērbtuvēs skolēni ienāk bez klases 

audzinātāja 

 

14. Stundām beidzoties, 1.-4.klašu skolēni dodas projām pa Galveno izeju. 

 

15. Klašu sadalījums pa kabinetiem: 

Klase Klases kabinets Klases   audzinātājs 

1.a m. sporta zāle Aksana Gertmane 

1.b 21. Daiga Andersone 

1.c 
1.gr. – 35. 

2.gr. – 36. 
Valentīna Locika, Diāna Demedjuka 

1.d 
1.gr. – 22. 

2.gr. – 23. 
Julija  Zikina 

2.a 46. Ludmila Nartiša 

2.b 
1.gr. – 28. 

2.gr. – 29. 
Kristīne Breidaka 

2.c 33. Ināra Auguste 

3.a 
1.gr. – 24. 

2.gr. – 25. 
Julija  Zikina 

3.b 47. Anželika Plotņikova 

3.c 2. Gunta Parma 

4.a metodiskaias kabinets Aksana Gertmane 

4.b 48. Aļona  Zikina 

4.c aktu zāle Jeļena Dobrinska-Kļitončika 

 

16. Pusdienu starpbrīžu ilgums (20 min.) 

17. Par 1.-4.klašu skolēnu  ierašanos un drošu uzturēšanos ēdnīcā atbild mācību 

priekšmetu skolotāji (skolotājs, kurš vadījis stundu pirms pusdienu starpbrīža). 

✓ 10.35-10.55 (1.garais starpbrīdis)  1.-2.klases 

✓ 11.35-11.55 (2.garais starpbrīdis)  3.-4. klases 



 

18. Starpbrīžos skolēni uzturas kabinetos un skolotājs veic drošu vēdināšanu. 

19. Skolēni labierīcības telpas stundās un starpbrīžos apmeklē ar nosacījumu – ne vairāk 

kā 3 cilvēki telpā. 

20.  Pārvietošanās no kabineta uz kabinetu, kā arī sporta stundām un valodu stundām 

grupās notiek, ievērojot starp klasēm 2 metru distanci un vadoties pēc vizuālajām 

norādēm uz kāpnēm un gaiteņos. 


