
MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI

Skolas darba organizācija no 25.01.2021.



 Mācību priekšmetu apguve 1.-12.klasei un 8.n – 12.n klasei notiks atbilstoši mācību 
stundu sarakstam, kas ir pieejams e-klases dienasgrāmatā;

 Mācību stundā veicamos darbus izglītojamais saņems katras mācību dienas 
sākumā (līdz plkst. 8.20):

 1. – 2. klašu izglītojamiem tēmu, sasniedzamo rezultātu un stundā veicamos 
uzdevumus skolotājs ieraksta, izvēloties klases izglītojamiem ērtāko veidu. 

 3. – 12. klašu izglītojamiem stundā veicamos uzdevumus skolotājs pievieno Word 
dokumentā.

 Izglītojamais līdz katras mācību stundas sākumam apskata e-klases 
dienasgrāmatā uzdoto darbu un izpilda uzdoto norādītajā laika posmā. Lūdzu, 
vecāki, pasekojiet līdzi, lai izglītojamais atbildīgi piedalās attālinātajā mācību 
procesā un atbilstoši stundu sarakstam, katras stundas sākumā apskatās uzdoto 
darbu e-klases dienasgrāmatā.



 Ja izglītojamais nepiedalās stundā un neizpilda uzdotos darbus, tiek 
uzskatīts, ka izglītojamais ir kavējis stundu un skolotājs žurnālā ieliek 
apzīmējumu «n».

 ■ Ja tiešsaistes stundas laikā izglītojamais ignorē skolotāja lūgumu atbildēt 
uz uzdoto jautājumu vai neatsaucas aicinājumam piedalīties, skolotājs ir 
tiesīgs atzīmēt izglītojamā nepiedalīšanos mācību stundā, izmantojot 
apzīmējumu "n"

 Izglītojamie mācību procesā paredzētos uzdevumus iesūta skolotājam līdz 
mācību stundas beigām vai skolotāja norādītajā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 
16:30.

 ■ Ja izglītojamais kavē uzdotā darba iesniegšanas termiņu, bet 
divu kalendāro (darba) dienu laikā iesniedz to, mācību priekšmeta 
skolotājs dzēš apzīmējumu "n"



 Veicot ierakstu par mācību stundu žurnālā, skolotājs norāda stundas tēmu 

un izglītojamiem stundas sasniedzamo rezultātu (SR).

 Veicot mācību sasniegumu formatīvo vērtēšanu STAP, tiek pievienots 

dokuments, kurā redzams vērtējuma skaidrojums.

 Ikdienas darbā skolotājs izmanto formatīvo vērtēšanu, kas palīdz 

izglītojamajam saprast, kas jādara, lai uzlabotu savu sniegumu (uz izaugsmi 
orientēta atgriezeniskā saite (AS))

 Skolotājs plāno veidus, kā saņemt atgriezenisko saiti no izglītojamiem, 

vienojoties par savstarpējās komunikācijas etiķeti. Izglītojamā darbu stundā 

skolotājs var vērtēt, ierakstot žurnālā formatīvā vērtējuma rezultātu (i/ni, %).



 Ja izglītojamajam nav iespēju piedalīties mācību darbā attālināti (tehnisku, 
veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ), tad izglītojamais vai vecāki 
sazinās ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju un vienojas par 
tālāku rīcību.

 Klases audzinātājs seko līdzi savas audzināmās klases iesaistei attālinātajās 
mācībās, izglītojamo kavējumiem (reģistrē informāciju par attaisnotajiem 
vai neattaisnotajiem kavējumiem, sazinoties ar vecākiem). 

 Klases audzinātājs saziņai ar savas klases audzēkņiem un vecākiem 
izmanto e-klasi (oficiāls saziņas līdzeklis), vai citus rīkus pēc saviem 
ieskatiem. 

 Klases vecāku sapulces, sākot ar 11.janvāri var rīkot tikai attālināti.



KAVĒJUMI

 Ja izglītojamais nevar piedalīties mācībās attālināti, vecāku 

pienākums ir  informēt par to šādos veidos:

 Piesaka kavējumu skolvadības sistēmā e-klase, sadaļā «Kavējumu 

pieteikšana» līdz attiecīgās darba dienas plkst. 8.15

 Pieteikt kavējumu, zvanot uz skolas lietvedību pa T. 28689674

 Paziņot rakstiski vai zvanot klases audzinātājam



ATBALSTS

Jebkuru neskaidru jautājumu gadījumā aicinām sazināties vispirms ar

klases audzinātāju, ja situācija netiek atrisināta, sazinieties ar skolas

direktori Jeļena Caune - tālrunis 26412034 vai e-klasē, vai direktores

vietnieci izglītības jomā Lilita Jomerte - tālrunis: 26567746 vai e-klasē.


