
Informācija par attālinātā mācību procesa organizēšanu Jaunmārupes pamatskolā 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 14.marta rīkojumu Nr.105 “Grozījumi Ministru kabineta           
2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” izsludināt visā Latvijas           
teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim ar mērķi ierobežot            
Covid-19 izplatību tiek noteiktas attālināts mācību process no 23.marta līdz 14.aprīlīm. 

Mācību procesa organizēšana attālināti pamatskolā 

● 1.-9.klašu skolēniem, izmantojot saziņas platformu eklase.lv, nodrošinot mācību programmas         
īstenošanu attālināti, piekļuvi eklase.lv nodrošina klašu audzinātāji. 

● Attālinātais mācību process tiek organizēts, balstoties uz pašvadītas un patstāvīgas          
mācīšanās principiem, skolēns patstāvīgi vai ar vecāku starpniecību saņem uzdevumus un           
iesūta skolotājam sagatavotos darbus, izmantojot saziņas platformu eklase.lv, mācības tiek          
organizētas skolēnam un vecākam izdevīgā laikā. 

● Attālināta mācīšanās nenozīmē klātienes stundu/nodarbību tiešsaistes pārraidi, liekot        
skolēniem un skolotājiem ilgstoši vienlaikus pavadīt laiku pie datora, kā arī veikt uzdevumus             
tikai digitālā formātā. Skolotājs skolēniem sniedz skaidrus norādījumus, kas un kā ir darāms,             
piekļuve kvalitatīvam saturam un nepieciešamajiem mācību materiāliem šo uzdevumu         
veikšanai un atgriezeniskā saite par viņu sniegumu un to, kas darāms, lai to uzlabotu. 

● Attālināta mācību procesa plānošanai tiek izveidots kopējs nedēļas darba plāns katrai klasei,            
kurā redzams mācību priekšmets, mācību programmas tēma, paredzētie sasniedzamie         
rezultāti un uzdevumi, to veikšanas termiņš, nepieciešami resursi un atgriezeniskā saite. 

● Klašu audzinātāji ievieto nedēļas darba plānu savas klases skolēniem un viņu vecākiem            
eklase.lv ne vēlāk kā līdz pirmdienas plkst. 9.00. Klases audzinātājs sazinās ar skolēnu vai              
skolēnu vecākiem par mācību procesa norisi un sniedz atbalstu. 

● Darba plāns ir pieejams skolas Google diskā. Skolotāji darba plānu izmanto mācību procesa             
pārraudzībai un plānošanai. 

● Katras dienas paredzēto attālināto mācību stundas tematu, uzdevumus, norādījumus, saites,          
dažādus sasniedzamo rezultātu izvērtēšanas rīkus, pedagogi katru darba dienu līdz plkst.           
9.00 ieraksta eklase.lv pie konkrētās stundas. 

● Individuālās pedagoga konsultācijas tiek organizētas, vienojoties eklase.lv platformā ar         
priekšmeta pedagogu par sadarbības laiku un formu. Konsultāciju žurnālu aizpilda saskaņā ar            
paredzēto grafiku un laiku, norādot konsultācijas tematu un pievienojot skolēnus, kuri piedalās            
konsultācijā. 

● Vērtēšana balstās uz formatīvās vērtēšanas pamatprincipiem, sniedzot skolēnam skaidru         
atgriezenisko saiti par mācību procesu konkrētajā mācību priekšmetā, neizslēdzot arī          
summatīvās vērtēšanas iespējamību. 

● Mācību nodrošināšanai tiek izmantotas dažādas saziņas un mācību platformas. Tiek izvēlēti           
vienkārši un skolēniem zināmi rīki, kuri ir brīvas pieejas vai iespējams pieteikties ar skolēna              
eklase.lv piekļuves datiem: 

○ E-klase.lv https://www.e-klase.lv  - skolas galvenā saziņas platforma. 
○ Soma.lv https://soma.lv 
○ Uzdevumi.lv https://www.uzdevumi.lv 
○ Google drive https://drive.google.com  
○ Class Dojo https://www.classdojo.com 
○ Māconis https://maconis.zvaigzne.lv/ 
○ FIZMIX.lv https://www.fizmix.lv 
○ LVA – interaktīvi latviešu valodas mācību materiāli http://maciunmacies.valoda.lv 
○ Letonika https://www.letonika.lv 
○ Start (IT) https://www.startit.lv 
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● Psihologi veic atbalsta personāla dokumentācijas kārtošanu, pārskata protokolus un pilnveido          
atbalsta sniegšanas sistēmu pamatskolas skolēniem. Nepieciešamības gadījumā tiek        
nodrošinātas attālinātās konsultācijas, iepriekš piesakoties eklase.lv un vienojoties par formu,          
kā notiks konsultācija - zvans, video zvans u.tml. 

● Logopēdes nodrošina dažādu atbalsta materiālu, uzdevumu sniegšanu skolēniem, kuriem         
noteiktas logopēda nodarbības. Materiāli tiek nosūtīti eklase.lv pastā un nepieciešamības          
gadījumā, sazinoties ar logopēdu, ir iespējamas konsultācijas, vienojoties par formu, kā notiks            
konsultācija - zvans, video zvans u.tml. 

● Speciālais pedagogs nodrošina dažādu atbalsta materiālu, uzdevumu sniegšanu skolēniem,         
kuriem noteiktas spediālā pedagoga nodarbības. Materiāli tiek nosūtīti eklase.lv pastā un           
nepieciešamības gadījumā, sazinoties ar pdagogu, ir iespējamas konsultācijas, vienojoties par          
formu, kā notiks konsultācija - zvans, video zvans u.tml. 

● Karjeras pedagogs nodrošina dažādu atbalsta materiālu un uzdevumu sniegšanu skolēniem.          
Materiāli tiek nosūtīti eklase.lv pastā un nepieciešamības gadījumā, sazinoties ar pedagogu, ir            
iespējamas konsultācijas, vienojoties par formu, kā notiks konsultācija - zvans, video zvans            
u.tml. 

● Pagarinātās dienas grupas skolotāji sadarbībā ar sākumskolas klašu audzinātājiem veic          
attālināto mācību uzdevumu veidošanu, konsultāciju sniegšanu, formatīvās vērtēšanas        
nodrošināšanu. 

● Interešu izglītības pedagogi attālināto mācību materiālus un uzdevumus ievieto eklase.lv pie           
kārtējās nodarbības. 

 

Mācību procesa organizēšana attālināti pirmsskolā  

● Izmantot regulāras saziņas iespēja ar bērnu vecākiem – kā skolotājs nodos ziņu un kā vecāki 
informēs skolotāju par bērna mācībām: 

○ e-pasts, 
○ Whatsapp grupa, 
○ konkrēts laiks, kad var sazvanīties. 

● Vecāki mācību darbu pirmsskolas bērniem organizē sev pieņemamā laikā. 
● Grupas pedagogi, t.sk. pirmsskolas mūzikas un sporta, katrai nedēļai izveido attālinātā mācību            

procesa norises plānu (ievērojot DVPIJ norādījumus un ieteikumus), kurā iekļauj ieteicamos           
uzdevumus, kopīgas darbošanās ar vecākiem iespējas, nepieciešamo materiālu sarakstus,         
elektroniskās saites uz video, attēliem, receptēm u.tml.. 

● Līdz katras pirmdienas pulksten 10.00 attālinātās mācību norises plāns tiek ievietots e-klases            
sadaļā Grupas žurnāls (pārējās mācību jomu sadaļas šajā laikā netiek pildītas) kā dokumenta             
pielikumu. 

● Pedagogi sagatavo ieteikumus vecākiem par to, kā izmantot ierastās ikdienas darbības           
(piemēram, ēdienreizes, veļas mazgāšana, mājas uzkopšana, āra pastaiga u.tml.) mācībām. 

● Psihologs veic atbalsta personāla dokumentācijas kārtošanu, pārskata protokolus un pilnveido          
atbalsta sniegšanas sistēmu pamatskolas skolēniem. Nepieciešamības gadījumā tiek        
nodrošinātas attālinātās konsultācijas, iepriekš piesakoties eklase.lv un vienojoties par formu,          
kā notiks konsultācija - zvans, video zvans u.tml.. 

● Logopēdes nodrošina dažādu atbalsta materiālu, uzdevumu sniegšanu izglītojamiem, kuriem         
noteiktas logopēda nodarbības. Materiāli tiek nosūtīti e-klases pastā un nepieciešamības          
gadījumā, sazinoties ar logopēdu, ir iespējamas konsultācijas, vienojoties par formu, kā notiks            
konsultācija. 

  

 


