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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā

2020. gada21.augustā
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IzglĪtĪbas procesa organizēšana, nodrošinot Covid_l9 infekcijas izplatĪbas
ierobežošanu
Izdoti saskaņā ar Ministru
2 0 2 0. gada 9 j ūnij a
noteikumu Nr.360
" Ep ide mio lo
ģis kās dro šīb as
pasākumi Cov id- ] 9 infekcij as
izplatības ierobežošanai" 26. ļ '
apakšpunktu
kab ine ta

I. VispārĪgie jautājumi

l.

-

Iekšējie noteikumi (tuņmāk
Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē
izgl-rtības procesu Rīgas Franču licejs (tuņmāk - Licejs), nodrošinot drošu izglīt_ūas
procesu, lai mazinātu Liceja darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-

l9, īstenojot Ministru kabineta

2020.gada 9jūnija noteikumos Nr.360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-l9 infekcļas izplaĪbas ierobeŽošanai''

(tuņmāk _ MK noteikumi) noteiktos informēŠanas, distances ievērošanas, higiēnas un
p

ersonas ves e līb as stāvokļ a uzr audītb as p amatprinc ipus.

2.

Noteikumi ir saistoši Liceja darbiniekiem, izglt1ojamajiem un Izglītojamo
likumiskajiem pārstāvjiem (tuņmāk - Vecāki).

3.

Vecāku un citu Licejam nepiederošo personu uzturēšanos Licejā nosaka
Liceja iekšējie noteikumi par kārtību, kādā izglītojamo vecāki un citas personas
uzturas Licejā.
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II. IzglĪtĪbas procesa organizēšana

4.

Licejs, saskaņojot ar Rīgas domes Izglīt_rbas, kultūras un sporta departamentu
(tuņmāk _ Departaments) un nemot vērā Izgl_tītbas un zinātnes ministrijas ieteikumu
"Mācību procesa īstenošanas iespējamie modeļi'', izmanto A modeli izgl-rtības procesa
īstenošanai, kurā mācības 1.- 12. klašu posmā notiek klātienē, ietverot līdz 20o/o
mācību laika ar attālinātā mācību procesa elementiem.

5. Licejā

izglīt-ūas procesā īstenotais modelis var tikt main-rts atbilstoši
epidemioloģiskajai situācļai Licejā vai valstī.

6. Izgl-rtības process Licejā tiek nodrošināts saskaņā ar Liceja iekšējiem kārtības
noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar MK noteikumiem un Noteikumiem.

7.

Izglīt_rbas process Licejā tiek nodrošināts atbilstoši Liceja direktores
apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam 1. semestrim, kurā var
tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācļai Licejā vai valstī.

8. Licejā par

izmaiņām Mācību priekšmetu

un mācību stundu

plānā
nekavējoties tiek informēti izgl-rtojamie un Vecāki, nosūtot informācļu elektroniskās
skolvadības sistēmā e_klasē (tuņmāk - e žurnāls).

III. Covid_l9 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzĪbas
pasākumu ievērošana un nodrošināšana

9.

Covid-19 infekcijas izplat-ūas novēršanas pamatprincipu ievērošanai Licejā,

Liceja direktore ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par
distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un
izgl-rtojamo un darbinieku veselības stāvokļa lzraudītbu un ievērošanu.

10. Komunikācļas

nodrošināšana

notiek atbilstoši

apstiprinātaj ai rīcības shēmai (pielikums) šādām mērĶgrupām
Licejs - Departaments;
Liceja direktore - darbinieki;

a.
b.
c.
d.
e.
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1.

Licejs - izglītojamie;
Licejs _ Vecāki;
Vecāki l izgl_ttojamie

-

informēšanu,
ievērošanu un

Liceja

direktores

:

Liceja direktore.

Liceja iekštelpas tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes
MK noteikumos noteiktajām

par Covid-l9 piesardzības pasākumiem saskaņā ar

prasībām.

12.

Liceja direktore ar rīkojumu nosaka izgl-rtojamo un darbinieku ierašanās
nosacļumus Licejā, par distancēšanas nodrošināŠanu koplietošanas telpās, par
ēdināšanas organizēšanu, par interešu izglīt-ūas pulciņiem un pagarinātām dienas
grupām.
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13.

Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši
un kontroles centra norādījumiem.

MK noteikumiem un Slimību profilakses

|4.

Vecāki un Licejam nepiederošas personas Licejā ierodas tikai iepriekš
saskaņojot savu vizīti, reģistrējoties pie Liceja deŽuranta un izmantojot sejas, deguna
un mutes aizsegu.

15.

Pie ieejas Liceja telpās visi veic roku dezinfekciju.

16.

Licejā aizliegts ierasties izgl-rtojamam, darbiniekam, Vecākam vai citai

personai, kurai noteikta pašizolācļa, mājas karanftna, izolācija vai ir elpceļu infekcijas
pazīmes (paaugstināta temperatūra, iesnas, klepus, sāpes kaklā, konjuktivīts,
apgrūtināta elpošana).
17

'

Staņbrīžos izgl-rtojamie atrodas gaitenī

distancējoties no cita klases kolektīva.

pie

Savas klases

18.

Vienas klases ietvaros distancēšanās nav jāievēro

19.

Klases vēdināšanu veic pedagogs, kurš atstāj klases telpu

telpas,

20.

l.-6.klašu grupā pedagogs, kuram klasē ir bļusi pēdējā mācību stunda,
pavada klasi uz garderobi un sagaida, kad skolēni ir devušies prom no Liceja.

2l.

Mācību stundu laikā Liceja teritoriju skolēns nedrīkst atstāt

22.

Roku mazgāšana un dezinfekcļa ir obligāta pirms ēšanas, pēc

23

Ja tiek konstatētas augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, pedagogs:
23.1. nodrošina saslimušo ar sejas, deguna un mutes aizsegu;
23.2. nekavējoties izolē saslimušo atsevišĻā telpā;
23.3. informē dežūrējošo vadības pārstāvi.
Dežūrējošais vadības pārstāvis:
2l.1. informē Vecākus ar prasību ierasties pēc izgl_ttojamā pēc lespeJas

apmeklējuma un pēc nepieciešamības.

24.

ātrāk;

25.

26.

tualetes

2I.2. nepieciešamības gadļumā izsauc NMPD.
Vecāki:
25.1. ierodas Licejā pēc iespējas ātrāk;
25 .2. nogādā izg|_ttojamo māj ās ;
25.2. informē par saslimšanu ģimenes ārstu;
25.3. pozitīva Covid _ 19 ana|Žlrezultāta gadījumā informē Liceju;
25.4. izglftojamais atgriežas Licejā tikai ar ārstaītmi.

Darbinieki
26.I. no riska grupas vai kuri vēlas lieto individuālos aizsardzfuas līdzekļus;
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26 .2 . konstatēj ot augšēj o elpceļu saslimšanas pazīmes
26.3. informē dežūrējošo vadības pārstāvi;
26.4. nekavējoties dodas prom no Liceja vai nepieciešamības gadļumā
:

izsauc NMPD;
26.5' informē par saslimšanu ģimenes ārstu;
26.6. pozitīva Covid _ 19 analīŽurezu|tāta gadr.jumā informē Liceju;
26.7. atgriežas Licejā tikai ar noslēgtu darbanespējas lapu.

Izglītojamā vai darbinieka saslimšanas gadĪjumā ar CoVID _ 19 Liceja
direktore informē SPKC un RD IKSD.
28. Ar Noteikumu Licejā iepazīstināšanu un informācijas nodoŠanu katrai klasei
un tās vecākiem ir atbildīgs klases audzinātājs.
29. Vecāki ar parakstu apstiprina, ka ir iepazinuŠies ar Noteikumiem Licejā.

27.

IV. Noslēguma jautājumi

30.

Noteikumi stājas spēkā 2020. gada l. septembrī

31.

Noteikumi

ir

ievietojami Liceja tīmekļvietnē www.rfl.lv un izvietojami

Liceja vestibilā rcdzamā vietā.

32.

Izglītojamajiem un Vecākiem uz e-Žumālu tiek nosūtīta Liceja vēstule ar
informācļu, kur var iepaztties ar Noteikumiem.

33.

Ja Liceja rīcībā ir informācļa, ka Vecāki ļaunprātĻi izmanto situācļu,
maldina par izg|ītojamā veselības stāvokli, slēpj informācļu par saskari ar
Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-l9, Licejs ziņo
Departamentam un atbildīgajiem dienestiem, lai kopĻi risinātu situācļu.

Direktore

Daga-Knimiņa 67474|60

V.Rūtenberga
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l.pielikums
Rīgas Franču liceja
2020.gada 25.augusta
iekšējiem noteikumiemNr.LF-2O- _nts

Skolas komunikācijas rĪcības shēma
1. Skola

-

Departaments

Departamenta lzglītības
pārvaldes Vispārējas
izglītības skolu nodaļas
vadītājs

Skolas direktors
Departamenta Izglītības
pārvaldes Izglītības atbalsta
nodaļa vadĪtājs

2. Skolas direktors

- darbinieki

Skolas direktors

3.

Skolas atbildī-eā
persona

Skolas darbinieki

Skola _ izglītojamie

Skolas
direktors

AS

atbildīgā
ersona

Klases
audzinātājs

Izglītojarnie
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4.

Skola _ Vecāki

Vecāki

Skolas direktors

5. Vecāki/ izglt1ojamie

Vecāki/
izglītojamie

-

Vecāki

Direktore

Daga-Kflimiņa 67474160

Skolas atbildīgā
persona

Klases audzinātājs

Klases audzinītājsl

Vecāki

Skolas direktors

Klases
audzinātājs

Skolas
atbildĪgā
persona

Skolas direktors

V.Rūtenberga

