Mācību procesa organizācija Ķekavas vidusskolā līdz skolas piebūves nodošanai
ekspluatācijā


1.-6.klasēs - mācības notiek klātienē bez attālinātā
mācību procesa elementiem



7. klasēs – mācības notiek klātienē ar attālinātā
mācību procesa elementiem
(nedēļā saskaņā ar grafiku 1 diena mācības attālināti
skolēna patstāvīgajam darba)




8.-12.klasēs – daļēji attālinātas mācības (nedēļā
saskaņā ar grafiku 3 dienas klātienē, 2 dienas attālināti )




Mācību procesa organizācija – katra klase
atrodas savā telpā, skolotāji dodas pie
skolēniem, izņemot atsevišķus mācību
priekšmetus
(sports, mūzika, ķīmija,
informātika,
datorika,
mājturība
un
tehnoloģijas)
Ierodoties skolā, skolēni dodas uz savu klases
telpu un tur uzturas;
Starpbrīžos uzturas savā klases telpā vai
norādītajā vietā. Garajos starpbrīžos (1.-4.kl.)
un pusdienu stundās (5.-12.kl.) var uzturēties
laukā
Skolēniem tiks nodrošinātas tikai kompleksās
pusdienas (brīvpusdienas vai iepriekš pieteiktas
un apmaksātas pusdienas)
Klase uz un no ēdnīcas dodas organizēti visi
kopā. Pirms pusdienām mazgā vi dezinficē
rokas.
5.-12.klasēm starpbrīži 5-10 min. 5.-12.klasēm
pusdienu stunda 40 min. pēc noteikta grafika

Mācības attālināti 7.-12. klašu skolēniem (skolēni mācās mājās)
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Pēc skolas piebūves nodošanas ekspluatācijā (plānots no oktobra vidus) mācības visām
klasēm notiks klātienē.
Aicinājums vecākiem:
 Ikdienā izvērtēt bērna veselības stāvokli un ar saaukstēšanās pazīmēm (iesnām,
klepu, drudzi, paaugstinātu temperatūru) bērnu uz skolu nelaist un vērsties pie
ģimenes ārsta
 Izvērtēt, vai bērna nokļūšanai uz skolu nepieciešams izmantot skolēnu autobusu.
 Izvērtēt, vai bērnam nepieciešams uzturēties pagarinātās dienas grupā
 Parūpēties, lai bērns mājās paēstu brokastis vai sagatavot un dot līdzi brokastu
kastīti.
 Ja bērns neēdīs kompleksās pusdienas, iepriekš sagatavot un dot līdzi pusdienu
kastīti.

Mācību stundu laiki 5.-12.klasēm
8.10-8.50
9.00- 9.40
9.50-10.30
10.40-11.20
11.25-12.05
12.10- 12.50
13.00-13.40
13.50-14.30
14.40- 15.20

1.stunda
2.stunda
3.stunda
4.stunda; 5.klasēm pusdienu stunda
5.stunda; 6.klasēm pusdienu stunda
6.stunda; 7.-12. klasēm pusdienu stunda
7.stunda
8.stunda
9.stunda

Ķekavas vidusskolā ēdināšanas pakalpojumu sniedz SIA ANIVA
Reģ. nr. 50003115551
Banka Citadele
Konta nr. LV36PARX0001301100018
5.-12.klašu skolēnu vecāki pusdienas var atteikt pa tālruni 20382121
Maksājumu uzdevumus par kompleksajām pusdienām 7.-12.kl. var sūtīt uz 20382121
aplikācijā WhatsApp
Maksājumu uzdevumā jānorāda: skola; klase; bērna vārds, uzvārds un periods, par kuru
tiek maksāts
Komplekso pusdienu ēdienkarte tiks publicēta skolas mājas lapā www.vidusskola.kekava.lv

