IKŠĶILES MŪZIKAS UN MĀKSLAS
SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJAS
KĀRTĪBA
07.04.2021.- 11.06.2021.
-

IZSTRĀDĀTA SASKAŅĀ AR MK NOTEIKUMIEM NR.360 (09.06.2020.)
«EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI COVID-19 INFEKCIJAS
IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI», MK 01.04.2021.GROZĪJUMIEM

-

PREZENTĀCIJA PAREDZĒTA TIKAI IKŠĶILES MŪZIKAS UN MĀKSLAS
SKOLAS PERSONĀLAM, AUDZĒKŅIEM, VECĀKIEM/AIZBILDŅIEM

-

KĀRTĪBA STĀJAS SPĒKĀ AR 07.04.2021. UN IR
11.06.2021., VAI LĪDZ JAUNIEM MK NORĀDĪJUMIEM

SPĒKĀ

LĪDZ

KĀRTĪBAS MĒRĶIS
• Darba organizācija IMMS 07.04.2021.- 11.06.2021.
• COVID- 19 infekcijas izplatības ierobežošana
• Informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības
stāvokļa uzraudzība

• Darba organizācija A(klātiene) , B(daļēji attālināta),
C(attālināta) situācijās

• Kontrole, uzraudzība, atbildība, rīcība

DARBA ORGANIZĀCIJA IMMS 07.04.2021.- 11.06.2021.
• No 07.04. līdz 26.05.2021. notiek mācību process saskaņā ar stundu sarakstu
• Profesionālās ievirzes izglītības programmās visi mācību gada noslēguma pārbaudījumi tiek fiksēti 10 ballu sistēmā
• Visi mācību gada pārbaudījumi tiek organizēti saskaņā ar IMMS noteikto darba plānu 2020./2021.m.g.IV- VI
(publicēts mājas lapā, pieejams IMMS pie ziņojumu dēļa, pieejami katram pedagogam elektroniskā formātā)

• 01.-04.05.2021. svētku brīvdienas, 08.05. ir pārceltā darba diena no 03.05.
• 27.,28.05.2021.- individuāli izlaidumi (skolā ierodas tikai izlaiduma gaviļnieks uz apliecības un dāvanu saņemšanu)
• 27.-31.05.2021. profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņi elektroniski (e-klasē ) saņem sekmju liecības
par 2020./2021.m.g.

• 1.-11.06.2021.- individuāla Zelta /Sudraba/Par skolas vārda popularizēšanu, godināšanas rakstu pasniegšana
(lūgums sekot informācijai e-klases pastā)

•
•
•
•

Pieteikšanās profesionālās ievirzes izglītības programmām 26.04.-28.05.2021.
02.,03.,04.06.- konsultācijas un uzņemšanas eksāmeni uz 1.klasi 2021./2022.m.g.
Pieteikšanās interešu izglītības programmām 2021./2022.m.g. – 1.-11.06.2021.
Saslimšanas gadījumā audzēknim vai kādam no ģimenes locekļiem ar Covid-19, lūgums obligāti ziņot IMMS
administrācijai (direktorei vai direktores vietniecei izglītības jomā) e-klase/ e pasts/ telefoniski!!!

DARBA ORGANIZĀCIJA MĀKSLA PI
Profesionālās ievirzes izglītības programma Māksla:

•
•

Stundas notiek attālināti

•
•

Saziņa un komunikācija ar pedagogiem – e-klase, Zoom vide

•

Darbi jāiesniedz elektroniski pedagogiem (e-klases vidē), vienojoties ar pedagogu, darbus nogādā uz
skolu, atstājot pie skolas dežurantes

•
•

Pedagogs strādā gan IMMS savā klasē klātienē, gan attālināti

•

1.semestra sekmju liecības tiks izsūtītas elektroniski 27.-31.05.2021. e-klases pastā

Ja būs labvēlīgi laikapstākļi (ap +20 grādi pēc celsija un vairāk): 5.-19.maijā ārtelpās tiks organizēta
zaļā prakse (līdz 5 nodarbībām nedēļā). Vai arī Prakse tiks organizēta 2021.gada septembrī
Izlaiduma klašu audzēkņi, vienojoties individuāli ar pedagogu, drīkst apmeklēt individuālās
praktiskās konsultācijas (40 minūtes viena konsultācija) klātienē (klasē var atrasties tikai 1 skolēns
un 1 pedagogs), ievērojot 2m distanci, roku higiēnu, telpu vēdināšanu, pedagogam un audzēknim
jālieto sejas aizsargmaska koplietošanas telpās

Netiek organizētas mācību priekšmetu skates, pedagogs izliek summatīvo vērtējumu par darbu
semestra laikā,2.semestra un gada kopvērtējumus fiksē e-klasē līdz 21.05.2021.

NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU ORGANIZĀCIJA
MĀKSLAS PI (5.ZAĻĀ UN 6.DZELTENĀ KLASES)
• Līdz 16.05.2021. tiek izstrādāti un pabeigti nobeiguma darbi (Zīmēšana,
Gleznošana, Darbs materiālā – keramika, plastiskās formas)

• Līdz 15.05.2021. izlaiduma klašu audzēkņi iesniedz elektroniski nobeiguma
darbu aprakstus, sūtot uz e-pastu lietvedibamms@ikskile.lv

• 17.-19.05.2021. nobeiguma darbu izstādīšana IMMS zālē
• 20.-21.05.nobeiguma darbu vērtēšana (vērtē katrs pedagogs individuāli
klātienē)

• 21.05. – 28.08.2021. Mākslas nobeiguma darbu izstāde IMMS zālē

(apskatāma klātienē individuāli katru darba dienu 11.00- 19.00 no
07.06.2021.)

• 21.- 24.05.izlaiduma klašu audzēkņi saņem ielūgumus uz individuālu
izlaidumu

• 27.,28.05.2021. Izlaidumi saskaņā ar noteikto laika grafiku

DARBA ORGANIZĀCIJA 07.04.– 26.05.2021.
INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Mākslas sagatavošana (oranžā, violetā, zilzaļā grupas):

•
•

Stundas notiek attālināti

•

Darbi jāiesniedz elektroniski pedagogiem (tikai e-klases vidē)

Ja būs labvēlīgi laikapstākļi (ap +20 grādi pēc celsija un vairāk): 5.19.maijā tiks organizētas nodarbības ārtelpās

Mūzikas sagatavošana

•

Stundas notiek attālināti

•
•
•

Saziņa un komunikācija ar pedagogiem – e-klase, Zoom vide
Pedagogs strādā gan IMMS savā klasē klātienē, gan attālināti
Katru piektdienu līdz plkst.21.00 pedagogs uzkrātos darbus iesniedz
elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā

DARBA ORGANIZĀCIJA 07.04.26.05.2021. MŪZIKA PI
• Profesionālās ievirzes izglītības programmas Mūzikā:
Grupu stundas (2-12 audzēkņi)- Solfedžo, Mūzikas literatūra,
Kompozīcija, Kolektīvā muzicēšana

Individuālās stundas (klasē
tikai 1 audzēknis)

Stundas notiek attālināti, vienojoties ar pedagogu, Izlaiduma klašu
audzēkņi drīkst apmeklēt individuālās konsultācijas (klasē 1
audzēknis un 1 pedagogs, konsultācijas ilgums 40 min.)

Stundas notiek attālināti,
saskaņā ar stundu sarakstu

Saziņa un komunikācija – e-klase, Zoom
Pedagogs strādā IMMS savā klasē klātienē, gan attālināti
Pedagogs veic patstāvīgo darbu/video/audio materiāla uzkrāšanu un
katru piektdienu līdz 21.00 iesniedz elektroniski direktores vietniecei
izglītības jomā

•

Klātienes nodarbībās ievēro: 2m distancēšanās, roku higiēna, telpu vēdināšana,
pedagogam un audzēknim jālieto sejas aizsargmaska koplietošanas telpās

•

Sejas aizsargmaskas nelieto tikai pūšaminstrumentu
nodarbībās, ievērojot visas pārējās drošības prasības

spēles

un

vokālajās

GADA NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU ORGANIZĀCIJA
MŪZIKA PI
Zināšanu un prasmju pārbaude (Mācību koncerti, pārcelšanas eksāmeni, ieskaites) tiek
organizēti attālināti tiešsaistē vai video ierakstā laika posmā 19.04.-20.05.2021., saskaņā
ar noteikto darba plānu:

• Instrumenta spēlē/Solo dziedāšanā , Kolektīvajā muzicēšanā, Vispārējās klavierēs,–
pedagogs organizē individuāli, programma tiek atskaņota bez koncertmeistara vai ar
pavadījumu ierakstā, vienu skaņdarbu drīkst atskaņot no notīm. Vērtē pedagogs
individuāli

• Solfedžo pedagogs organizē kombinēto ieskaiti tiešsaistē un uzdodot patstāvīgos darbus
laika posmā 19.04. - 30.04., 5.05.- 14.05.2021. Pedagogs vērtē individuāli

• Vērtējums tiek fiksēts e-klases žurnālā kā pārbaudes darbs
• Pārējos mācību priekšmetos pedagogi izliek summatīvo vērtējumu par darbu semestra
laikā

• Pedagogs kopvērtējumus fiksē e-klasē līdz 21.05.2021.

DARBA ORGANIZĀCIJA MŪZIKAS IZLAIDUMA KLAŠU
AUDZĒKŅIEM 07.04.- 21.05.2021.
Klavierspēle 8.kl., Kora klase 8.kl.,Vijoles spēle 8.kl.,Čella spēle 8.kl., Klarnetes un Saksofona
spēle 6.klase:

• Grupu stundas notiek attālināti
• Klātienē notiek praktiskās individuālās konsultācijas. Klātienes nodarbībās ievēro: 2m distancēšanās,
roku higiēna, telpu vēdināšana, pedagogam un audzēknim jālieto sejas aizsargmaska. Sejas
aizsargmaskas nelieto tikai pūšaminstrumentu spēles un vokālajās nodarbībās (ja pēdējo 72 stundu
laikā pirms konsultācijām viņiem ir veikts Covid- 19 siekalu tests un tas ir negatīvs), ievērojot visas
pārējās drošības prasības

Noslēguma eksāmenu kārtība:

• Klavierspēle, vijoles, čella, klarnetes, saksofona spēle, dziedāšana, diriģēšana – programmu drīkst
atskaņot līdz 50 % no notīm, programma tiek iesūtīta video formātā, ko vērtē noslēguma eksāmenu
komisija (5.-14.05.2021.)

• Vispārējās klavieres, Kolektīvā muzicēšana – vienu skaņdarbu drīkst atskaņot no notīm, programmas
atskaņošana notiek tiešsaistē vai video ierakstā. Vērtē mācību priekšmeta pedagogs (5.-14.05.2021.)

• Solfedžo, Mūzikas literatūra- organizē pedagogs tiešsaistē un uzdodot patstāvīgus darbus. Vērtē
mācību priekšmeta pedagogs (5.-14.05.2021.)

• Pārējos mācību priekšmetos pedagogi izliek summatīvo vērtējumu par darbu semestra laikā
• Pedagogs kopvērtējumus fiksē e-klasē līdz 21.05.2021.

BŪSIM SAPROTOŠI, IECIETĪGI, SAPRĀTĪGI, IEVĒROJOT
DROŠĪBU ŠAJĀ NEPARASTAJĀ LAIKĀ!

•

Paldies par atbalstu, sapratni un sadarbību šajā neparastajā laikā. Vēlu veselību,
izturību un pozitīvas domas!

IMMS direktore Valda Jermanova

