Jautājums
Vai ēdināšanai būs zemākas cenas?

Atbilde
Nē, nebūs, jo līdz 31.08.2021 joprojām ir spēkā ēdināšanas iepirkuma nosacījumi.

Sveiki, vai mums skapīši būs jāmaina? Piemēra citam
bērnam būs mans skapītis un man būs cita skapītis.
Paldies!
Par skapīšu lietošanas nosacījumiem katru skolēnu informēs klases audzinātājs.
Diemžēl šobrīd uz šo jautājumu nevaram atbildēt. Mūsu skolas mērķis ir pēc iespējas ilgāku laiku
Cik ilgi būs mācības tuvumā nevis attālināti?
organizēt mācības klātienē.
Ar plānotajiem drošības pasākumiem varat iepazīties skolas mājas lapā un e-klasē, skatiet iekšējos
noteikumus "Piesardzības pasākumu īstenošana Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanai un
mācību procesa organizēšanai Ropažu novada vidusskolā 2020./2021.m.g."
Kadi drošibas pasakumi būs skolas laikā ?
Kā notiks mācību process, ja Covid-19 saasināsies?

Ja saslimšana ar Covid-19 saasināsies, ievērosim SPKC norādījumus, kopā ar dibinātāju tiks lemts par
B vai C modeļa īstenošanu, kas paredz attālināta mācību procesa norisi daļēji vai pilnībā.

Šobrīd interešu izglītības piedāvājums tiek precizēts, ar sākotnējo piedāvājumu var iepazīties
Labdien, kādi "pulciņi" paredzēti 3.klasei Zaķumuižā? prezentācijā. Precizētais piedāvājums būu pieejams skolas mājas lapā un e-klasē līdz 11.septembrim.
Kādus interešu un izglītības pulciņus/nodarbības
šogad piedavāsiet?

Šobrīd interešu izglītības piedāvājums tiek precizēts, ar sākotnējo piedāvājumu var iepazīties
prezentācijā. Precizētais piedāvājums būs pieejams skolas mājas lapā un e-klasē līdz 11.septembrim.

9.a un 9.b klases tika apvienotas gan tādēļ, ka klasēs ir nepietiekams skolēnu skaits, bet daudz lielāka
nozīme bija pedagoģiskajiem resursiem un iespējām, lai nodrošinātu skolēniem visus mācību
Kāda iemesla dēļ tika apvienota 9a un 9b klase? Vai priekšmetus klātienē. Jāpiebilst, ka iepriekšējā mācību gadā nav novēroti savstarpēji konflikti tieši starp
pēdējā pamatskolas gadā vajadzēja pieņemt tādu
klasēm, iespējams, ka atsevišķu skolēnu uzvedība skolā un ārpus tās rada bažas vecākiem, bet skola
lēmumu, zinot, ka šīs klases savstarpeji konfliktē? Tas šajos gadījumos sadarbojas ar atbildīgajām institūcijām pārkāpumu novēršanai un profilaksei. Skolas
noteikti radīs papildus spriedzi...
atbalsta personāls pievērsīs īpašu klases mikroklimatam un sadarbības prasmju izkopšanai.

Kas tiks mācīts inženierzinībās?

Kas ir tekspratība diagnosticējošajos darbos?

Inženierzinības mūsu skolēni apgūs 7.klasē. Būtiskākais šajā mācību priekšmetā ir gūt priekšstatu par
dabaszinātņu likumsakarībām un to praktisko pielietojumu ikdienā. Inženierzinības kā priekšmets ir arī
saite starp dabaszinību kursu, kuru skolēns ir apguvis līdz 6.klasei un ķīmijas, fizikas kursu, kuru skolēni
sāk apgūt 8.klasē. Sīkāks skaidrojums pieejams vebinārā Skola2030 FB kontā:
https://www.youtube.com/watch?v=XmlRtNxPbeo&feature=youtu.be
Ļoti bieži vāja lasītprasme (tekstpratība) ir kavēklis labākiem sasniegumiem. Tekstpratība ir prasme pēc
iespējas ātrāk un dziļāk saprast teksta galveno domu un nolūku. Lai trenētu tekstpratību, ikdienas
mācību procesā skolēni apgūst, piemēram, dažādas lasīšanas stratēģijas, vārdu, jēdzienu un teksta
padziļinātu izpratni.

Varbūt skolēni starpbrīžos var iet ārā, svaigā gaisā?
Kā tad vēdinās telpas ja bērni nevar iet arā no
klases???lai saslimtu caurvējā?

Skolēniem būs iespēja starpbrīžus pavadīt svaigā gaisā, iespējams, vēl vairāk, kā citus gads.
Telpu vēdināšanas laikā skolēni atradīsies gaitenī vai āra teritorijā. Gaitenī nav pieļaujama vairāku
klašu pulcēšanās vienlaikus.

Kamēr notiek telpu vēdināšana jebkuros laiku
apstākļos... kur atrodas bērni, ja gaiteņos uzturēties
aizliegts? Nu piemēram ārā gāž lietus....

Telpu vēdināšanas laikā skolēni atradīsies gaitenī, skolas zālē.

Man meitai ir hroniskā astma. Kad sākās rudens
mitrais laiks. Viņai ir patstāvīgi klepus. Un brīžiem arī
uznāk elpas trūkums. Kā mums rīkoties, lai nebūtu
pārpratumi?

Iesakām sazināties ar ģimenes ārstu un skolas medmāsai iesniegt ģimenes ārsta zīmi par hronisku
saslimšanu.

Labvakar! Vai pirmo klašu vecāki arī piedalās
1.septembra klases stundā?
Vai 1.septembrī vecāki tiks ielaisti skolā un klasē?
Jums ir rakstīts IETEICAMS lietot autobusos maskas.
Tātad tas nav uzlikts par pienākumu. Vai pareizi
saprotu?
kā ar baumām pa visiem Ropažiem... ka skolā būs
jānēsā maska???
Vai šogad arī būs iespēja pašam pusdienas pirkt
nevis ēst kompleksās pusdienas
Vai mūzikas skolā uzņem arī no 6 gadu vecuma
bērnus, kuri vēl iet bērnudārzā?

Nē, 1.klašu skolēnu vecāki nepiedalās klases stundā. 1.ab klašu vecāki skolēnus varēs uzgaidīt skolas
mājturības korpusa telpās, 1.c klases vecāki skolēnus varēs gaidīt Zaķumuižas kultūras nama telpās,
ievērojot distancēšanās noteikumus.
Nē, lūdzam uzkavēties ārā vai lietus gadījumā 1.ab klases vecāki skolas mājturība korpusā, citi vecāki
Ropažu kultūras centra foajē, Zaķumuižas skolēnu vecāki - kultūras nama telpās.
Ropažu pašvaldības noteikumos par autobusu izmantošanu ir noteikta prasība maskas/ mutes aizsega
lietošanai, tomēr vienlaikus arī informējam, ka neviens bērns netiks atstāts pieturā tikai tādēļ, ka viņam
nebūs sejas maskas/ mutes aizsega. Aicinām būt atbildīgiem!
Skolā masku/ mutues aizsegu lietošana ir paredzēta tikai īpašos gadījumos, ja ir aizdomas par
saslimšanu. Ikdienas mācību procesā masku lietošana nav paredzēta.
Mācību gada sākumā skolēniem būs pieejamas tikai kompleksās pusdienas. Ja/tiklīdz ēdināšanas
procesā būs iespējams piedāvāt arī brīvās sadales piedāvājumu, to darīsim.
Lūdzam interesēties Ropažu Mūzikas un mākslas skolā, tālr.+371 67918337

