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Kārtība par skolēnu attālinātu mācību organizēšanu 

 

Izdoti atbilstoši MK 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas  

izplatības ierobežošanai” 6.9 punktu.     

                                                   

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtības mērķis ir nodrošināt vienotu pedagogu rīcību, organizējot skolēniem attālinātas 

mācības koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai. 

II. Pedagogi 

2. Attālināto mācību procesa laikā tiek atcelti jēdzieni “klases darbs” un “mājas darbs” (šajā 

sadaļā ieraksti netiek veikti), to vietā saprotot “veicamie darbi” mācību priekšmetā konkrētai 

dienai. 

3. Katru darba dienu atbilstoši apstiprinātajam mācību priekšmetu stundu sarakstam mācību 

priekšmetu skolotāji pievieno e-klases žurnālā (sadaļā- mācību stunda) skolēniem plānotos 

uzdevumus konkrētai dienai, veicot ierakstu par novadītu stundu. Pie pievienotajiem uzdevumiem 

iespējami ieraksti “uzdevuma saturs mācību grāmatā”, “gaidu tiešsaistes nodarbībā” u.c. 

4. Pedagoga plānotā darba apjoms mācību stundai nedrīkst pārsniegt 40 min. 

5. Ja stundu sarakstā ir vairāk kā viena stunda, tad viena no tām tiek novadīta tiešsaistē, 

pārējās skolēni patstāvīgi veic pedagogu iesūtītos darbus. 

6. Plānojot saturu attālinātai mācību stundai , skolotājs nodrošina  stundas atbilstību 

mūsdienu mācību stundas prasībām ,pirmkārt, nodrošinot sadarbību starp mācību priekšmetu 

skolotājiem satura un skolēnam veicamā darba apjoma saskaņošanā , obligāti sniedz skolēnam 

konkrētus norādījumus pa soļiem uzdevumu izpildei un rekomendācijas skolēna pašvadītas 

mācīšanās organizēšanai. 

7. Tajā pašā dienā, kad notika stunda , skolotājs saņem atgriezenisko saiti no skolēniem un 

nodrošina vērtēšanu atbilstoši skolas Vērtēšanas kārtībai (izņēmumi- kad skolēns nespēj patstāvīgi 

bez vecāku palīdzības iesūtīt prasīto vai citu tehnisku iemeslu, vai slimības gadījumu dēļ- iesūtīto 

darbu laiks tiek pagarināts, savstarpēji vienojoties ar skolotāju). 

8. Iespējamie ieraksti žurnālā: 

8.1. i/ni (par veikto darbu attālinātā stundā), 
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8.2. nv (tikai gadījumos, ja noskaidrots, ka izglītojamajam ir visi nepieciešamie apstākļi 

uzdevuma veikšanai, viņš to ignorē), 

8.3. n (tikai gadījumos, ja izglītojamais izbraucis uz ārzemēm, vai nav spējīgs piedalīties 

mācību procesā pat attālināti slimības dēļ), 

8.4. 1-10 balles pēc izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem . 

9. Mācību priekšmetu skolotāji nodrošina konsultāciju pieejamību, izmantojot platformas ( 

e-klase, e-pasts, ZOOM, WhatsApp, telefonsarunas u.c.). Konsultāciju grafikā (pieejams e-klasē) 

skolotājs norāda saziņas laiku, veidu, kontaktinformāciju.  

10. Mācību priekšmeta skolotājs ir atbildīgs par atgriezeniskās saites nodrošināšanu. Ja 

skolēns uz skolotāja organizēto stundu nav atsaucies 2 reizes pēc kārtas, skolotājs ziņo klases 

audzinātājam, kurš nekavējoties sazinās ar skolēnu un vecākiem, lai noskaidrotu iemeslus, kāpēc 

nenotiek saziņa un lemtu par iespējamiem risinājumiem. 

11.  Ja skolēns nedēļas laikā mācību priekšmetā nav veicis vairāk kā 50% uzdevumu, skolotājs 

par to ziņo, veicot ierakstu skolas izveidotā kopējā “parādnieku sarakstā”, līdz ar to problēmas 

risināšanai pievienojas skolas atbalsta personāls. 

12. Klases audzinātājs ir atbildīgs par skolēnu ikdienas dalību mācību procesā, kontroli, kā arī 

par klases kolektīva saliedēšanu un ārpusstundu saziņas uzturēšanu. 

13. Gadījumos, ja skolēnam nav pieejama saziņa internetvidē, mācību priekšmeta skolotājs 

sagatavo materiālus un sadarbībā ar klases audzinātāju vai atbalsta personālu vienojas par veidu, 

kā nogādāt skolēnam mācību materiālus viņam pieejamā formā. 

14. Pagarinātās dienas grupas skolotāji (sākumskolas skolotāji) proporcionāli tarificētajām 

stundām palielina piedāvāto konsultāciju skaitu. 

15.  Interešu izglītības un fakultatīvās nodarbības arī notiek attālināti. 

16.  Skolēniem, kuri tiek galā ar attālinātajiem uzdevumiem ātri un sekmīgi, nodrošina 

individuālo pieeju, iesūtot papildus veicamus uzdevumus, taču nepalielinot slodzi klasei kopumā. 

17. Atbalsta personāls nodrošina attālinātus atbalsta pasākumus skolēniem ar īpašām 

vajadzībām, sniedz rekomendācijas visiem skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem par darba 

organizēšanu attālināto mācību laikā, palīdz organizēt darbu skolēniem, kuriem nav peejama 

saziņa internetvidē. 

18. Direktora vietnieki izglītības jomā sniedz metodisko atbalstu skolotājiem, nodrošina 

Kārtības izpildes kontroli, nekavējoties veic pasākumus nepilnību novēršanai. 

 

III. Skolēni 

19.  Uztur saziņu ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, nekavējoties ziņo, ja 

radušās jebkāda veida problēmas. 

20.  Ik dienu atbilstoši stundu sarakstam patstāvīgi veic mācību priekšmetu skolotāju 

attālinātos norādījumus, sniedz atbildes par izpildītajiem uzdevumiem (atgriezenisko saiti) vai 

vienojas ar mācību priekšmeta skolotāju par termiņa pagarinājumu, ja izpildei nepieciešama 

vecāku palīdzība vai radušās tehniskas problēmas. 

21.  Izmanto skolotāju konsultācijas, ievēro atbalsta personāla rekomendācijas. 

22.  Regulāri seko norādījumiem e-klases žurnālā. 
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IV.  Vecāki 

23.  Nodrošina bērnam apstākļus mācību darbam mājās. 

24.  Palīdz bērnam organizēt dienas režīmu, paredzot patstāvīgo mācīšanos mājās un atpūtas 

laiku , nodrošina procesa kontroli. 

25.  Seko informācijai e-klases žurnālā. 

26.  Sadarbojas ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, nekavējoties ziņo, ja 

radušās problēmsituācijas. 

V. Citi jautājumi 

27.  Visām personām stingri ievērot LR MK  noteikumus , Daugavpils pilsētas domes, 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkojumus ”Par drošības pasākumiem izglītības iestādēs 

attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatību” noteiktos ierobežojumus un veikt atbilstošas darbības 

attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības risku mazināšanu. 

 

 

Direktore                                 A.Skutele 


