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8.02.2021. rīkojumu nr 5/1.9

Kārtība J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolā par individuālo konsultāciju
klātienē organizēšanu izglītojamajiem, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē un vispārējās
izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamajiem
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr. 74
“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā
Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"”5.13.2.7.p., 5.44.p.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šī kārtība nosaka, kā J.Čakstes Liepājas pilsētas10.vidusskolā (turpmāk – skola) tiek
organizētas individuālās konsultācijas klātienē valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā,
organizējot attālināto mācību procesu.
2. Šī kārtība var tikt precizēta, izdodot direktores rīkojumu par veiktajiem grozījumiem,
kas tiek iesūtīti skolotāju e-klases pastā.
II. Individuālo konsultāciju organizēšana
4. Individuālās konsultācijas klātienē var notikt skolēniem, kuriem nepieciešams
psihoemocionālais atbalsts, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam
pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12.
klases izglītojamiem.
5. Organizējot konsultācijas, tiek ievēroti skolas direktores 3.02.2021. veiktie grozījumi “Kārtība,
kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības J.Čakstes Liepājas pilsētas
10.vidusskolā “.

6. Konsultācijas klātienē notiek tikai pēc skolotāja aicinājuma.
7.Skolēnu klātienes konsultācijas skolotājs saskaņo ar skolas administrāciju, veicot
ierakstu skolas onedrive.com vietnē individuālo konsultāciju tabulā.
8. Konsultācijas klātienē var notikt, ievērojot noteikumus, lai skolēns nenonāk saskarsmē
ar citiem skolēniem, ierodoties skolā uz konsultāciju un dodoties prom.
9. Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes.
10.Konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro
divu metru distanci.
(Mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu,
un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības
traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega
lietošanai.)

11.Dienā skolēnam drīkst notikt ne vairāk kā divas klātienes konsultācijas
12. Konsultāciju starplaikos tiek veikta telpas vēdināšana, darba virsmu dezinficēšana.
III. Noslēguma jautājumi
13. Noteikumi spēkā, kamēr tie nav pretrunā ārējiem normatīvajiem aktiem.
14. Kārtība stājas spēkā no 2021.gada 8.februāra.
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