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Noteikumi par izglītības procesa organizāciju
Murjāņu sporta ģimnāzijā laika posmā no 2020.gada
1.septembra līdz 2020.gada 18.oktobrim
Pamatojoties uz 2020.gada 10.jūnija “Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likumu”, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem
Nr. 360. “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”, uz Izglītības un zinātnes ministrijas un
Veselības ministrijas Slimību kontroles un profilakses centra ieteikumiem
Latvijas vispārējās izglītības iestādēm, uzsākot 2020./2021.mācību gadu,
un 2020.gada 25.augusta MSĢ rīkojumu Nr.20 RV, noteikt šādus
Noteikumus Murjāņu sporta ģimnāzijas telpās, teritorijā un sporta bāzēs
laika posmā no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 18.oktobrim:
I Vispārējā kārtība
Ņemot vērā COVID19 pandēmijas izplatības riskus,
nosaka kārtību, kādā tiek organizētas izglītības, mācību sadzīves jomas Murjāņu sporta ģimnāzijā laika posmā no
1.septembra līdz 2020.gada 18.oktobrim.
Noteiktajā periodā MSĢ izglītojamie atrodas izglītības
realizē izglītības un mācību - treniņu darbu 2 posmos:
1. posms - no 2020.gada 1.septembra līdz 18.septembrim,
2. posms - no 2020.gada 22.septembra līdz 18.oktobrim.

Noteikumi
treniņu un
2020.gada
iestādē un

Laika periodā no 2020.gada 19.līdz 21.septembrim izglītības iestādē
tiks veikti vispārējās dezinfekcijas pasākumi.
Noteiktajos laika posmos izglītojamie uzturas MSĢ un apgūst
izglītības un mācību - treniņu programmas, piedalās sacensībās un ārpus
stundu aktivitātēs.
Izbraukšana no MSĢ vecāku vai to pilnvaroto personu pavadībā tiek
organizēta saskaņā ar MSĢ 2020.gada 25. augusta rīkojuma Nr. 20 RV.
8.punktu.

Izglītojamais, ierodoties skolā, tiek iepazīstināts ar kārtību un ar savu
parakstu apliecina, ka ir informēts par to un apņemas Noteikumus
ievērot.
Norādītajā laika posmā nav pieļaujama nepiederošu personu atrašanās
MSĢ iekštelpās un izglītības iestādes mācību - treniņu bāzēs.
Izglītības iestādes administrācijai ir tiesības lemt par sekām, noteiktās
kārtības neievērošanas gadījumā.
II Izglītības un sporta darba organizācija
1. Izglītības process norādītajos laika posmos tiks organizēts pamatojoties
uz apstiprināto mācību stundu un treniņu nodarbību sarakstu.
2. Papildus noteiktajiem sporta veidu nodaļu treniņu nodarbību plāniem
tiks organizēta treniņu nodarbība vai individuālās fiziskās aktivitātes
sestdienās, laika posmā no plkst.11:00 līdz 13:00.
3. Sekmīgākam mācību vielas apguves atbalstam, atsevišķu darba dienu
(pirmdiena - piektdiena) vakaros, tiks organizētas mācību priekšmetu
konsultācijas.
III Ārpus stundu aktivitātes un brīvā laika organizācija
Lietderīgi izmantojot brīvo laiku norādītajā laika posmā MSĢ
izglītojamiem tiks piedāvātas iespējas piedalīties dažādās ārpus stundu
aktivitātēs: interešu izglītības pasākumos, galda spēļu turnīros,
pārgājienos (brīvā dabā), mācību ekskursijās u.c. aktivitātēs.
IV Noteikumu prasības MSĢ internātā
Norādītajā laika periodā MSĢ internātā jāievēro šādas prasības:
1. Izvairīties no drūzmēšanās, distancēties, izvairīties no tuva un
ilgstoša (līdz 15 min.) kontakta;
2. Internāta istabās guļvietu iekārtojumam jāatbilst principam "galva kājas";
3. Internāta istabās nepieļaut pulcēšanos vairāk par četrām personām;
4. Izvairīties no ciemošanās pie cita sporta veida nodaļu audzēkņiem;
5. Izvairīties no drūzmēšanās internāta stāvu gaiteņos, koplietošanas
telpās un kāpņu telpās;

6. Regulāri veikt dzīvojamo telpu uzkopšanu, mitrā uzkopšana jāveic
vismaz divas reizes nedēļā;
7. Dzīvojamo telpu ģenerāltīrīšana un vietējās dezinfekcijas veikšana
ir jāveic 2 reizes mēnesī;
8. Stingri ievērot personīgo higiēnu;
9. Regulāri veikt dzīvojamo telpu vēdināšanu.
V Izglītojamo izbraukšanas kārtība no Murjāņu sporta ģimnāzijas
Izglītojamiem ir tiesības pamest MSĢ teritoriju uz šādiem sporta
veidu nodaļu treneru vai klašu audzinātāju oficiāli organizētiem
pasākumiem (pieteikums iesniedzams ne vēlāk, kā 3 dienas iepriekš):
1. sporta sacensībām,
2. sporta treniņiem,
3. mācību ekskursijām,
4. pārgājieniem.
Izglītojamajiem ir tiesības izbraukt no MSĢ teritorijas ar izglītības
iestādes ārsta rakstisku atļauju pie medicīnas nozaru speciālistiem,
procedūrām un medicīniskajām apskatēm.
Izglītojamajiem, kuri MSĢ ieradušies ar personīgo auto vai moto
transportu, bez izglītības iestādes administrācijas atļaujas, norādītajā
periodā, ir kategoriski aizliegts izmantot personīgās automašīnas un
mototransportu.

