Jelgavas pilsētas dome

Jelgavas 4.vidusskola
Reģ. Nr. 2813900137
Akmeņu iela 1, Jelgavā, LV-3004, tālrunis 63029555
e-pasts: 4vsk@izglitiba.jelgava.lv, www.4vsk.jelgava.lv
Apstiprināta
ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4. vidusskola”
direktora A.Celma 2021. gada 22. aprīļa rīkojumu Nr1-8/8

Kārtība Nr.1
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4. vidusskola”
kārtība, kādā organizē klātienes ārtelpu nodarbības
Izdota saskaņā ar
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”,
Izglītības un zinātnes ministrijas 09.04.2021. dokumentu Nr. 4-9.2e/21/1379

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4. vidusskola” (turpmāk- skola)
kārtība, kādā organizē klātienes ārtelpu nodarbības (turpmāk kārtība) nosaka ārtelpu
nodarbību organizēšanas mērķi, nosacījumus un epidemioloģiskās drošības pasākumus
nodarbību laikā.
2. Klātienes ārtelpu nodarbības (turpmāk- nodarbības) skola organizē ar mērķi rast iespēju
skolēniem satikties, sajust sevi kā daļu no klases un skolas kolektīva, pilnveidot
komunikācijas prasmes, pilnveidot kolektīvās muzicēšanas prasmes, attīstīt darbošanās
prieku un veicināt skolēnu labizjūtu.
3. Skolas direktors nodrošina darbinieku un skolēnu vecāku informēšanu par šo kārtību skolas
tīmeklī: www.4vsk.jelgava.lv .
4. Skolēnus ar šo kārtību iepazīstina klases audzinātājs vai interešu izglītības kolektīva vadītājs.
II. Ārtelpu nodarbību organizēšana
5. Nodarbības 1.-4. klasei notiek pēc skolas izstrādāta nodarbību saraksta (1. pielikums). Šo
nodarbību norisi organizē klases audzinātājs.
6. Interešu izglītības kolektīvu un interešu fakultatīvu nodarbības notiek pēc skolas izstrādāta
nodarbību saraksta (2. pielikums). Šo nodarbību norisi organizē interešu izglītības kolektīva
vadītājs vai fakultatīva skolotājs.
7. Nodarbības notiek skolas āra teritorijā un tuvākajā apkārtnē.
8. Nodarbību apmeklējums ir brīvprātīgs.
9. Skolēni uz nodarbību ierodas ne ātrāk kā 5 minūtes pirms nodarbības sākuma.
10. Pirms nodarbības skolotājs pārrunā ar skolēniem kārtības un drošības noteikumus
(3.pielikums).

11. Nodarbību laikā skolotāji un skolēni ievēro epidemioloģiskās drošības pasākumus:
13.1. uz nodarbībām neierodas persona, kurai ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes
(paaugstināta temperatūra, iesnas, klepus, sāpes kaklā) vai kurai noteikta mājas
karantīna, izolācija vai pašizolācija;
12. . nodarbības laikā skolotāji un skolēni lieto sejas masku, izņemot laiku, kad skolēni veic
aktivitātes, kas prasa fizisku piepūli (sportošana, dejošana u.tml.), vai muzicē. Skolēniem
izsniedz sejas masku, kas paredzēta atkārtotai lietošanai.
13. Par epidemioloģiskās drošības pasākumu un kārtības ievērošanu nodarbību laikā atbild klases
audzinātājs vai interešu izglītības kolektīva vadītājs, interešu fakultatīva skolotājs.
14. Ja skolēns nodarbību laikā neievēro skolotāja norādījumus un epidemioloģiskās drošības
pasākumus, klases audzinātājs informē skolēna vecākus un administrāciju, kas lemj par
skolēna nepiedalīšanos turpmākajās nodarbībās.
15. Uz nodarbībām skolēni ierodas laika apstākļiem un sporta aktivitātēm piemērotā apģērbā un
apavos.
16. Uz nodarbībām skolēni ņem līdzi dzeramo ūdeni un personīgos mācību piederumus, ja tādi
nepieciešami. Informāciju par nodarbībai nepieciešamajiem mācību piederumiem e-klasē
ieraksta skolotājs.
17. Skola nodrošina labierīcību pieejamību.
18. Nodarbību noslēgumā skolēniem aizliegts uzkavēties un pulcēties.
19. Ja nepiemērotu laika apstākļu dēļ (vējš, lietus, aukstums) nodarbības nevar notikt, tad klases
audzinātājs, interešu izglītības kolektīva vadītājs, interešu fakultatīva skolotājs nodarbību
dienā par to informē skolēnus un vecākus.
20. Nepiemērotu laika apstākļu dēļ nenotikušās nodarbības netiek pārceltas uz citu dienu.
III. Atbildīgās personas par ārtelpu nodarbību organizēšanu skolā
21. 1.- 4. klases - Indra Šteina, direktora vietniece izglītības jomā, tālrunis 63012595,
e-pasts: indra.steina@izglitiba.jelgava.lv
22. Interešu izglītības kolektīvi - Liena Celma, direktora vietniece izglītības jomā, tālrunis
63029555, e-pasts: liena.celma@izglitiba.jelgava.lv
23. Interešu izglītības fakultatīvi – Sanita Baltiņa, direktora vietniece audzināšanas darbā,
tālrunis 63023378, e-pasts: sanita.baltina@izglitiba.jelgava.lv
IV. Nobeiguma jautājums
24. Jelgavas 4. vidusskolas kārtība, kādā organizē klātienes ārtelpu nodarbības Nr.1 stājas
spēkā 2021. gada 26. aprīlī.
Direktors
tālrunis 63029555
e-pasts: agris.celms@izglitiba.jelgava.lv
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2.pielikums

Jelgavas 4.vidusskolas interešu fakultatīvu klātienes āra nodarbības un individuālās klātienes nodarbības
Apakšprogrammas

Nodarbību laiki/ vietas

Pedagoga vārds, uzvārds
P

O

Līga Anševica
Kitija Mināte

Antra Zondaka

Vokāli instrumentālais ansamblis

Gatis Priekulis

Saksofonu ansamblis

Oskars Celms

Kokļu ansamblis

Solvita Grasmane

Senās mūzikas ansamblis

Nora Kalniņa

Mūzikas instrumentu ansamblis

Darja Ladigina

Radošā darbnīca

Gunta Klešnika

Sporta pulciņš

Gundega Vaščenko

Sporta pulciņš

Nataļja Gorškova

Florbols

Uģis Ozols

Florbols

Artūrs Pitrāns

Volejbols

Dace Dombrovska-Baškirova

Tautas bumba

Dace Dombrovska-Baškirova

Badmintons

Uģis Ozols

C

P

14.30-16.30
individuāli pēc
pieraksta
119., 123.kab.

Vokālā studija

Mūzikas pulciņš

T

13.05-13.45
13.50-14.30
iekšpagalms pie
koncertzāles
17.00-17.40
iekšpagalms pie
koncertzāles

17.00-17.40
iekšpagalms pie
koncertzāles
16.40-17.20
iekšpagalms pie
koncertzāles

15.30-16.10
iekšpagalms pie
koncertzāles
13.00-14.30
individuālas nodarbības
pēc pieraksta
119., 123.kab.
14.00-14.40
pie skolas vidus ieejas

13.00-13.40
ZOC laukums
13.00-13.40
ZOC laukums

13.05-13.45
pie jaunā korpusa
ieejas
14.00-14.40
ZOC laukums
14.00-14.40
ZOC laukums
13.50-14.30
ZOC laukums
13.00-13.40 (5.-6.kl.)
13.50-14.30 (7.-9.kl.)
ZOC laukums

14.00- 14.40
ZOC laukums
13.00-13.40
ZOC laukums

13.00-13.40
ZOC laukums
13.-13.40
ZOC laukums

Jelgavas 4.vidusskolas interešu izglītības kolektīvu grupu āra nodarbības un individuālās klātienes nodarbības
Kolektīvs

Vadītāji
L.Anševica

Meiteņu koris "Spīgo"

K.Mināte
L.Celma-Kursiete (no 10.05.)
Nora Kalniņa

Meiteņu koris "Spīgo studija"
Ingus Leilands
Zēnu koris "Spīguņi"

P

O

Nodarbību laiki/ vietas
T

C

15.30-16.10
16.30-17.10
17.30- 18.30
iekšpagalms pie
koncertzāles
14.30-15.10
15.10-15.50
15.50- 16.30
iekšpagalms pie
koncertzāles
13.50-14.30
iekšpagalms pie zaļās
klases

14.30-16.30
individuālas nodarbības
pēc pieraksta
119., 123.kab.

Ingus Leilands
Oskars Celms
13.50-14.30
14.30-15.10
iekšpagalms pie
koncertzāles

Meiteņu koris "Spīgmeitiņas"

D.Rudzīte, I.Osipova

Vīru koris "Kārkli pelēkie
zied"

Ingus Leilands

17.00-17.40
iekšpagalms pie zaļās klases

Agris Celms

18.-18.40
iekšpagalms pie koncertzāles

Pūtēju orķestris "Rota"
Jaunāko klašu pūtēju
orķestris

Oskars Celms
Oskars Celms

17.00-17.40
iekšpagalms pie koncertzāles

3. pielikums
Kārtības un drošības noteikumi skolēniem ārtelpu nodarbībās

1. Uz nodarbību ierodies sejas maskā un novelc to tikai pēc skolotāja uzaicinājuma!
2. Ievēro distanci un skolotāja norādījumus!
3. Nodarbību vietu atstāj tikai ar skolotāja atļauju!
4. Nodarbības laikā lieto tikai personīgos mācību piederumus!
5. Nekavējoties ziņo skolotājam par sliktu pašsajūtu!
6. Tualetes telpā vienlaicīgi atrodas tikai viena persona!
7. Mazgā rokas pēc tualetes lietošanas ar ziepēm un ūdeni!
8. Neuzkavējies un nepulcējies pēc nodarbības!

