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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

 

19.03.2020.                                                                                                                1-1/20/20-R    

 

 

Kārtība mācību procesa nodrošināšanai attālināti Pērses sākumskolā, 

ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”4.3. punktā noteikto 

 

 

1. Kārtība izstrādāta, lai nodrošinātu skolēnu, pedagogu un vecāku vienotu izpratni par 

mācību procesa organizāciju, mācoties attālināti. 

2. Mācoties attālināti, katram no procesa dalībniekiem ar 19.03.2020. direktores p.i. 

rīkojumu Nr. 1-1/20/18-R  “Par mācību procesa nodrošināšanu” tiek izvirzīti  

galvenie pamatuzdevumi: 

2.1.skolas vadība – nodrošināt informācijas apriti un atbalstu; 

2.2.skolotājiem – nodrošināt skaidru un skolēniem saprotamu mācīšanās procesu un gūt 

atgriezenisko saiti par paveikto; 

2.3.skolēniem – atbildīgi veikt mācību uzdevumus un sniegt skolotājiem atgriezenisko 

saiti par paveikto; 

2.4.vecākiem – atbalstīt skolēnu mācīšanos un nodrošināt atbilstošo atbalstu un 

uzraudzību. 

3. Mācību procesa organizācija: 

3.1.Mācības notiek pēc ierastā stundu saraksta un skolēns saņem informāciju par 

veicamajiem uzdevumiem e-klases dienasgrāmatā, kurā parādās mācību vielas 

tēma, veicamie uzdevumi, atgriezeniskās saites veids un uzdevumu izpildes termiņš. 

Ar kopējo klases darba plānu visai nedēļai skolēns vai viņa vecāki var iepazīties e-

klases sistēmā pie sadaļas “Skolas jaunumi”. 

3.2. Katru darba dienu līdz plkst.15.00 e-klasē sadaļā “Skolēnu/vecāku statistika” 

audzinātājs konstatē skolēna ielogošanos e-klases sistēmā konkrētajā datumā; 

3.3. Ja skolēns nav ielogojies līdz plkst.15.00, klases audzinātājs sazinās ar skolēnu vai 

viņa vecākiem; 

3.4.Ja skolēns līdz noteiktajam laikam atgriezenisko saiti nav sniedzis, uzskatāms, ka 

skolēns mācību stundā nav piedalījies un e-klases žurnālā attiecīgajā mācību stundā 

tiks izdarīts ieraksts “n”. Ja darbs paredz novērtējumu ar vērtējumu ballēs, bet 

skolēns darbu nav veicis, tad sākotnēji ieliek “n” un labo pēc būtības ieliekot  “nv”. 

3.5.Ja kādu iemeslu dēļ skolēns līdz skolotāja noteiktajam laikam nevar sniegt 

atgriezenisko saiti, vecākam par to jāinformē  klases audzinātāja, izmantojot e-klasi 

vai citu saziņas veidu. 
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3.6.Ja saziņa ar skolēnu vai viņa vecākiem nav iespējama, klases audzinātājs ziņo par to 

direktores p.i., kura tālāk rīkojas savas kompetences ietvaros. 

 

3.7.Skolai noteikti šādi komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem attālinātai mācīšanai: 

priekšmetu skolotāju e-pasti,  e-klases pasts, WhatsApp,  soma.lv, uzdevumi.lv u.c. 

iepriekš lietotās platformas. Atbildīgās skolotājas IT jautājumos L.Kraukle un 

S.Kalniņa. 

3.8. Pirmsskolas grupu bērniem, kā arī atsevišķiem mācību priekšmetiem, mācību 

materiāli būs individuāli sagatavoti mapēs  katram izglītojamajam, un tos vecāki  

saņemt varēs pirmdien laika posmā no plkst.10:00 – 15:00. Ierodoties skolā 

OBLIGĀTI ievērot  rekomendācijas personīgās higiēnas un profilakses 

pasākumu ievērošanā.   

4. Komunikācija starp skolu, skolēniem un vecākiem tiek nodrošināta, lai visi iesaistītie 

dalībnieki saņemtu regulāru informāciju par skolēna mācību darbu, mācīšanās 

apstākļiem, mācoties attālināti. 

5. Oficiālo komunikāciju starp skolu un vecākiem nodrošina direktores p.i. S.Kalniņa 

(26816668) 

 

 

 

       Direktores p.i.                                                      S.Kalniņa 


