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VSKN-20-2-nts

Grozījumi kārtībā, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas
Rīgas Ķengaraga vidusskolā no 09.11.2016. Nr.16-4-nts
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
Izdoti saskaņā ar Rīgas Ķengaraga vidusskolas
2020.gada 26.augusta iekšējiem
noteikumiem „Izglītības procesa organizēšana,
nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanu”

Izdarīt Kārtībā šādus grozījumus:
1. Papildināt I. sadaļas 3.punktu:
Kārtība izstrādāta izglītojamo drošības un skolas nepārtrauktas un netraucētas darbības
nodrošināšanai un neattiecas uz izglītības iestādes izglītojamiem un darbiniekiem.
2. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
Sākumskolas skolēnu vecākiem, aizbildņiem un citām pilnvarotām personām, atļauts
pavadīt izglītojamos līdz skolas ieejas durvīm un sagaidīt pie skolas izejas durvim pēc
stundām vai pagarinātās dienas grupas.
3. svītrot 6.punktu:
Pirms pirmās mācību stundas 1.klašu izglītojamo vecākiem vai viņu pilnvarotajām
personām ir tiesības pavadīt izglītojamo līdz izglītības iestādes garderobei un/vai
mācību stundas norises telpai un pēc mācību stundām sagaidīt izglītojamos pie iestādes
garderobes un/vai mācību stundas norises telpas, uzrādot ēkas dežurantam vai
pašvaldības policistam, vai dežurējošam skolotājam Pagarinātās dienas grupu

izglītojamo vecākiem vai viņu pilnvarotajām personām ir tiesības pēc pagarinātās
dienas grupas beigām sagaidīt izglītojamos pie iestādes garderobes un/vai mācību
stundas norises telpas, uzrādot ēkas dežurantam vai pašvaldības policistam, vai
dežurējošam skolotājam Skolas izgatavotu un izsniegtu atšķirības zīmi. Atšķirības zīme
tiek izgatavota katram mācību gadam un to var saņemt pie klases audzinātājas
septembra pirmajā nedēļā.
4. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
Ja vecāki vēlas runāt ar sava bērna klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju, viņam
ar klases audzinātāja vai e-klases pasta starpniecību iepriekš jāvienojas par abpusēji
izdevīgu attālināto tikšanās laiku.”
5. svītrot 10.punktu:
Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām, ierodoties uz tikšanos,
jāpiereģistrējas pie izglītības iestādes dežuranta apmeklētāju reģistrācijas žurnālā,
norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, izglītības iestādes darbinieku, ar kuru ir
norunāta tikšanās. Ēkas dežurantam, izglītības iestādes vadībai, pašvaldības policistam
dežurējošam skolotājam ir tiesības prasīt un apmeklētājam ir pienākums uzrādīt
personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte) Rīdzinieka karti vai personalizēto etalonu, vai pensionāra apliecību, vai studenta apliecību, vai autovadītāja apliecību, vai
citu dokumentu uz kura ir personas foto un vārds, uzvārds, personas kods.
6. izteikt 12. punktu šādā redakcijā pielikt klāt
Izglītības iestādes kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento
institūciju amatpersonas un darbinieki, ierodoties izglītības iestādē, izglītības iestādes
dežurantam uzrāda dienesta apliecību, ievēro distancēšanās un higiēnas prasības.
7. svītrot 14.punktu:
Citām nepiederošām personām ir tiesības piedalīties izglītības iestādes organizētajos
pasākumos, iepriekš saskaņojot dalību ar izglītības iestādes atbildīgo personu par
attiecīgā pasākuma organizēšanu, kā arī saņemot atļauju par pasākuma vai pasākuma
dalībnieku fotografēšanu, audio un video ierakstu veikšanu.
8. svītrot 16.punktu:
Par citu nepiederošu personu uzturēšanos un pārvietošanos izglītības iestādē atbild
izglītības iestādes darbinieks, pie kura šī persona ir ieradusies.

9. svītrot 17.punktu:
Citām nepiederošām personām aizliegts filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus
izglītības iestādes telpās bez saskaņošanas ar izglītības iestādes direktoru. Direktors
pieņem lēmumu atļaut vai neatļaut veikt minētās darbības.
10. svītrot 23.punktu:
Citu izglītojamo vecāki un nepiederošas personas var veikt sarunas skolas teritorijā un
telpās ar izglītojamajiem tikai uzrunāto izglītojamo vecāku, klases audzinātāja vai
atbalsta komisijas locekļu klātbūtnē.
11. svītrot 25.punktu:
Līdz pl.15:00 skolēnu un viņu vecāku transportlīdzekļiem izglītības iestādes teritorijā
aizliegts atrasties.
12. papildināt ar 28.punktu
Izglītojamo vecākus par kārtību informē norīkota atbildīga persona. Vecāki ar kārtību
var iepazīties e-klasē un skolas interneta vietnē rkvs.lv.”
Grozījumi pieņemti 2020.gada 27.augustā.
Grozījumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri un darbojās līdz MK 2020.gada
9.jūnija noteikumu Nr.360 “epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” atcelšanai.
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