
ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA NORISE DAGDAS VIDUSSKOLĀ 

No 23.03.– 14.04 mācību process rit attālināti, 

stundas notiek atbilstoši ikdienas stundu sarakstam. 

Attālinātās mācību process nenozīmē nepārtrauktu darbu pie ekrāna. Ierīces nepieciešamas, lai skolēni uzzinātu darāmo, sazinātos ar 
citiem, saņemtu skolotāja konsultāciju un pārliecinātos par apgūto.  

 Mācību procesa nodrošināšanai, galvenokārt, tiks izmantoti šādi tiešsaistes rīki: 

e-klase, uzdevumi.lv ,soma.lv, whatsapp, e-pasts, ZvaigzneABC 

SKOLOTĀJA LOMA UN ATBILDĪBA 

Skolotājs darbu sāk plkst.8.00.  

5.-12. kl. audz. katru mācību dienu no plkst.9.00- 12.00 
sazinās ar skolēniem un 1.-4.kl. audz. sazinās ar skolē-
nu vecākiem un e-klases žurnāla sadaļā klases stundas 
veic ierakstu: attālināta mācīšanās un atzīmē ar „n” , ja 
ar skolēnu vai skolēna vecākiem nav izdevies sazinā-
ties. Ja neizdodas sazināties divas dienas, ziņo skolas 
sociālajam pedagogam. 

Plāno attālināto mācību procesu, veic ierakstus e– kla-
ses žurnālā, ievieto e– klasē aprakstu ar stundā veica-
majiem darbiem atbilstoši stundu sarakstam. 

Ir pieejams skolēniem konsultācijām e– klasē norādīto 
stundu laikos un konsultāciju laikā (telefoniski, what-
sapp, e-klasē, e– pastā). 

Sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas vadību, soci-

ālo pedagogu.  

Katru dienu sekot aktuālajai informācijai https://

izm.gov.lv/, https://visc.gov.lv/, https://ikvd.gov.lv/

Seko līdzi skolēnu paveiktajam, nodrošina skolēnu at-

griezenisko saiti. 

SKOLĒNA LOMA UN ATBILDĪBA 

Ja kādu iemeslu dēļ skolēns nevar pie-
dalīties attālinātās mācīšanās procesā, 
skolēns vai vecāks informē par to kla-
ses audzinātāju. 

Atbilstoši e– klasē saņemtajiem norādī-
jumiem plāno savu laiku un veic uzdo-
tos uzdevumus. Darbus skolotājam ie-
sniedz norādītajos termiņos. Ja to ne-
var izdarīt (piem. veselības stāvokļa 
dēļ, tehnisku problēmu dēļ u.tml.), in-
formē mācību priekšmeta skolotāju un 
vienojas par laiku, kad darbi tiks ie-
sniegti. 

Aktīvi izmanto iespēju sazināties ar 
skolotājiem, lai konsultētos par uzdevu-
miem un uzdotu jautājumus norādīto 
stundu laikos un konsultāciju laikā. 

VECĀKU LOMA UN ATBILDĪBA 

Nodrošināt , ka skolēns katru darba dienu 
mācību laikā ir mājās un gatavs piedalīties 
attālinātās mācīšanās procesā 

Informēt klases audzinātāju, ja bērns kon-
krētā dienā nevar piedalīties attālinātā mā-
cīšanās procesā (veselības vai tehnisku 
iemeslu dēļ) 

Atbalstīt bērnu attālinātā mācīšanās pro-
cesā-palīdzēt iekārtot darba vietu, palīdzēt 
plānot laiku, dienas beigās pārrunāt, kā 
skolēniem veicies 

Attālinātās mācīšanās laikā katru mācību dienu no plkst.9.00-15.00 attālināti ir pie-

ejams skolas sociālai pedagogs un psihologs  

https://izm.gov.lv/
https://izm.gov.lv/
https://visc.gov.lv/
https://ikvd.gov.lv/

