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Rīgā
17.02.2021.

Nr.1.

Klātienes konsultāciju organizēšanas kārtība ārkārtējās situācijas laikā
Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojuma Nr.655
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Iekšējie noteikumi nosaka klātienes konsultāciju organizēšanas un norises kārtību
ārkārtējās situācijas laikā Privātājā Rīgas Tehnolingvistiskājā ģimnāzijā (turpmāk –Skola).
2. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgi Skolas darbinieki un izglītojamie, kuri organizē
un piedalās klātienes konsultācijās.
3. Papildus šiem noteikumiem ir jāievēro Slimību profilakses un kontroles centra publicētie
ieteikumi COVID-19 izplatības ierobežošanai (https://spkc.gov.lv/lv/) .
4. Iekšējie noteikumi tiek publicēti Skolas mājas lapā www.rtlg.lv
II. Klātienes konsultāciju organizēšanas un norises kārtība
5. Skolā tiek organizētas individuālās klātienes konsultācijas tikai riska grupu izglītojamiem:
5.1. ja pedagogi konstatē, ka izglītojamajam ir grūtības mācībās,
5.2. ja ir ierobežota pieeja mācību rīkiem un viedierīcēm,
5.3. ja nepieciešams psihoemocionāls atbalsts,
5.4. kā arī 12.klašu izglītojamiem
6. Klātienes konsultācijas tiek plānotas kā papildus stundas pie esošās pedagoga tarifikācijas
par individuālo darbu ar izglītojamo.
7. Klātienes konsultācijām mācību priekšmetos ir noteikts ierobežojums – līdz 10 h nedēļā
vienam pedagogam.
8. Klātienes konsultācijas tiek organizētas, ievērojot sekojošu kārtību:
8.1. izglītojamais iesniedz klases audzinātājam vai mācību priekšmeta skolotājām
iesniegumu par klātienes konsultāciju nepieciešamību (1. pielikums);
8.2. klases audzinātājs, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu, saskaņo konsultācijas laiku
ar iesniegumā norādīto pedagogu un informē par to skolēnu;

8.3. lai fiksētu klātienes konsultācijas norisi, pedagogs aizpilda konsultāciju veidlapu
(2.pielikums) un iesniedz direktora vietniekam mācību darbā.
9. Klātienes konsultāciju laikā tiek nodrošināti šādi epidemioloģiskās drošības pasākumi:
9.1. konsultācijās netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne;
9.2. konsultāciju dalībniekiem tiek nodrošināta atsevišķa cilvēku kustības plūsma no pārējām
Skolas ēkā notiekošajām aktivitātēm;
9.3. konsultāciju telpā drīkst atrasties tikai viens izglītojamais un pedagogs vai diviem vai
vairāk bērniem, ja viņi ir no vienas mājsaimniecības;
9.4. izglītojamajam un pedagogam jālieto mutes un deguna aizsargs;
9.5. konsultāciju telpā jāievēro 2 m distanci;
9.6. konsultācija nedrīkst būt ilgāka par 40 minūtēm;
9.7. telpa jāvēdina vismaz 10 minūtes pēc katras konsultācijas.

Direktore

Inga Makarenko

1.pielikums
Privātās Rīgas Tehnolingvistiskās gimnāzijas
17.02.2021. iekšējiem noteikumiem Nr.1.
PRIVĀTĀ RĪGAS TEHNOLINGVISTISKĀS ĢIMNĀZIJAS
Izglītības programmas _____________________________________
___________________ klases izglītojamā (ais)
_________________ _____________________(vārds uzvārds)
Likumiskā pārstāvja (ja izglītojamais ir nepilngadīgs)
_______________ ________________________(vārds uzvārds)
IESNIEGUMS
Rīga
202_.gada ____________

Privātās Rīgas Tehnolingvistiskās ģimnāzijas
direktorei Ingai Makarenko

Par klātienes konsultāciju organizēšanu
Lūdzu atļaut ____________________ apmeklēt klātienes konsultācijas.
Nr. p.k.

Mācību priekšmets

Pedagoga vārds,
uzvārds

Pamatojums klātienes
konsultāciju
nepieciešamībai

_____________(izglītojamā paraksts)
_________________(likumiskā pārstāvja paraksts)
SASKAŅOTS
Privātās Rīgas Tehnolingvistiskās ģimnāzijas
direktores vietniece mācību darbā
Olga Kiseļova
202__. gada _______

2.pielikums
Privātās Rīgas Tehnolingvistiskās gimnāzijas
17.02.2021. iekšējiem noteikumiem Nr.1.
Klātienes konsultāciju uzskaite 2021.gada febrāri/martā

Nr. p.k

Pedagoga vārds,
uzvārds

Mācību
priekšmets

Izglītojamā
vārds, uzvārds

Datums

