
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĪKOJUMS 
Mālpils novadā, Mālpilī 

 

 

09.11.2020.                                                                                                 Nr.1-6/73 

 

Par skolas attālinātā darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā no 09.11.2020. 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 6.novembra LR  Ministru kabineta rīkojumu Nr.655 

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 09.11.2020. NOSAKU: 

Pārtraukt mācību procesa norisi klātienē 7.-12.klasēs un nodrošināt mācības 

attālināti no 02.11.2020. līdz 06.12.2020. 

 

1. Pedagogiem: 
1.1. Turpināt savus tiešos darba pienākumus pilnā apmērā; 

1.2. darba pienākumus veikt atrodoties savā darba vietā vai, pēc pedagoga izvēles 

attālināti, saskaņojot to ar skolas direktori; 

1.3. par pārejošu darba nespēju nekavējoties ziņot skolas direktorei; 

1.4. Mācību priekšmetu apguve notiek atbilstoši mācību stundu sarakstam, stundu 

laikā var saņemt arī pedagoga konsultāciju; 

1.5. Katrā mācību stundā veicamos darbus skolēns saņem katras mācību dienas 

sākumā, bet ne vēlāk kā pirms attiecīgās stundas sākuma, e-klasē pievienotā Word 

dokumentā; 

1.6. Jau iepriekš informē skolēnus par tiešsaistes stundām, izdarot ierakstu e-klases 

dienasgrāmatā un koplietošanas dokumentā e-klasē. Tiešsaistes stundas notiek 

platformā MC Teams; 

1.7. Plānot tiešsaistes mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam (vismaz 50% no 

mācību stundu skaita jānotiek tiešsaistē), dienā tiešsaistes stundu ilgums nepārsniedz 

180 minūtes; 

1.8. Ja skolēns nepiedalās stundā un neizpilda uzdotos darbus, tiek uzskatīts, ka 

skolēns ir kavējis stundu un skolotājs žurnālā ieliek apzīmējumu «n». Klases 

audzinātājs var attaisnot kavētas mācību stundas, ja ir zināms iemesls, kas attaisno 

kavējumu. 

1.9. Galvenais saziņas veids skolotājam ar izglītojamo un viņa vecākiem ir portāls e-

klase vai citi pieejamie komunikācijas rīki. 

1.10. Pedagogiem plānot veidus, kā saņemt atgriezenisko saiti no skolēniem, 

vienojoties par savstarpējās komunikācijas etiķeti. 

1.11. Regulāri veikt ierakstus elektroniskajā žurnālā, saskaņā ar stundu sarakstu. 
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1.12. Pedagogiem izglītojamie laikus jānodrošina ar skaidru informāciju par 

vērtēšanas saturu un kārtību (sasniedzamie rezultāti, uzdevumu izpildes nosacījumi, 

vērtēšanas kritēriji, darba izpildes termiņi, vērtējuma izlikšanas princips). 

  

2.Klašu audzinātājiem: 
2.1. Sekot līdzi savas audzināmās klases iesaistei attālinātajās mācībās, skolēnu 

kavējumiem (reģistrēt informāciju par attaisnotajiem vai neattaisnotajiem 

kavējumiem, sazinoties ar vecākiem). 

2.2. Saziņai ar savas klases izglītojamiem un vecākiem izmantot e-klasi vai citus 

rīkus. 

2.3. Klases vecāku sapulces rīkot tikai attālināti. 

2.4. Problēmsituācijās, kas saistīti ar mācību darbu, sociāliem jautājumiem, 

sadarboties ar sociālo pedagogu un direktores vietnieci izglītības jomā. 

2.5. Rūpēties par atgriezeniskās saites (par aktuālo attālinātās mācīšanās situācijā) 

iegūšanu no savas klases skolēniem. 

  

Interešu izglītības programmu apguve notiek attālināti, individuāli vai klašu 

grupām pēc katras nedēļas sākumā aktualizēta grafika.  

Netiek organizētas tādas nodarbības un nedodas uz nodarbībām, aktivitātēm, kurās 

piedalās dažādu klašu skolēni, tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām 

teritorijām. 

Pagarinātās dienas grupas nodarbības 1.-4. klašu skolēniem organizēt grupai, kuras 

sastāvā ir tikai vienas klases audzēkņi.  

 Nosaku mācību stundu un starpbrīžu laikus no 2020.gada 9.novembra  

 

1. – 4.klasei 5. – 12.klasei 

1. 8.30 – 9.10 1. 8.30 – 9.10 

2. 9.20 – 10.00 2. 9.20 – 10.00 

3. 10.10 – 10.50 3. 10.10 – 10.50 

4. 11.00 – 11.40 4. 11.00 – 11.40 

PUSDIENAS 5. 11.50 – 12.30 

5. 12.10 – 12.50 PUSDIENAS 

6. 13.00 – 13.40 6. 13.00 – 13.40 

7. 13.50 – 14.30 7. 13.50 – 14.30 

8. 14.35 – 15.15 8. 14.35 – 15.15 
 

 

Direktores vietniecei izglītības jomā L. JOMERTEI kontrolēt rīkojuma izpildi, 

uzraudzīt attālināto mācību norisi, tiešsaistes stundu plānošanu un mācību sasniegumu 

vērtēšanas atbilstību pieņemtajiem noteikumiem.  

 

 

Direktore                                                                                           J. Caune 

 

 

 

Jansone 67925340 

vidusskola@malpils.lv 

 


