pielikums
Interešu izglītības darba organizācija Covid-19 infekcijas izplatības periodā
1.Organizējot Skolā ārpusstundu nodarbības, tai skaitā interešu izglītības programmu un
nodarbību īstenošanu klātienē, ir jāievēro papildu piesardzības pasākumi par kuriem ir atbildīgs
interešu izglītības programmu īstenotājs:
2.Interešu izglītības nodarbībās piedalās ne vairāk par 20 izglītojamiem vienā pulciņā. Izvērtēt
iespēju izglītojamos dalīt mazākās grupās.
3. Interešu izglītības programmu īstenošana norisinās, atbilstoši izstrādātajam nodarbību norises
grafikam. Nodarbības ilgums iekštelpās nepārsniedz divas mācību stundas (ar pārtraukumu pēc
katras mācību stundas), pārtraukuma laikā tiek nodrošināta telpu vēdināšana vismaz 15 minūtes.
4. Nodarbības rīko katrai grupai atsevišķi, nepieļaujot šo grupu krustošanos. Interešu izglītības
programmu īstenotājs nodrošina nodarbību dalībnieku sarakstu ar kontaktinformāciju, veic
nodarbību dalībnieku savlaicīgu uzskaiti.
5. Izglītojamie uz interešu izglītības nodarbību dodas ne agrāk kā 5 minūtes pirms tās sākuma.
Interešu izglītības īstenotājs savlaicīgi informē skolas dežurantu par pulciņa dalībnieku ierašanos
Skolā.
6. Interešu izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros iespēju robežās ievēro 2 m
fizisku distancēšanos. Vienas grupas ietvaros 2 m fizisku distancēšanos var neievērot dejotāji un
teātra dalībnieki. Koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmantošana tiek organizēta tā, lai
nepieļautu pulcēšanos un drūzmēšanos. Interešu izglītības norises vietā ir izvietota izglītojamiem
pieejama informācija ar atgādinājumu par biežu un rūpīgu roku mazgāšanu.
7. Skola iespēju robežās nodrošina, ka izglītojamie lieto tikai personīgos vai vienreizlietojamos
rakstāmpiederumus, darba materiālus, darba rīkus u.c. piederumus. Izglītojamie savas drošības
un veselības nolūkos var izmantot mutes un deguna aizsegu.
8. Pēc nodarbības tiek veikta koplietošanas virsmu (durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu roku
balstu, inventāra u.c. priekšmetu) dezinfekcija.
9. Organizējot ārpus mācību pasākumus, izvērtējot riskus, un ievērojot Valstī noteiktās
epidemioloģiskās drošības prasības, priekšroka tiek dota ārpusstundu pasākumiem, kuros:
9.1. piedalās viena klase vai grupa,
9.2. pasākumiem ārpus telpām.
10. Tiek ierobežota interešu izglītības pulciņu izvēle, paredzot, ka katrs izglītojamais drīkst
pieteikties ne vairāk kā divos interešu izglītības pulciņos. Ierobežojums neattiecas uz tautas deju
kolektīviem, kas varbūt kā trešais interešu izglītības pulciņš.
11. Interešu izglītības satura īstenošana tiek plānota, paredzot iespēju to īstenot kā attālināto
interešu izglītības mācību procesu, atbilstoši MK izstrādātajiem noteikumiem un vadlīnijām.
12. Mācību ekskursijas sadarbībā ar uzņēmumu, muzeju, izstāžu organizētājiem u.c., tiek
plānotas, nodrošinot apmeklētāju plūsmu nepārklāšanos.

