Mācības attālināti Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā
Sākot ar 23.03.2020. mācību darbs
skolā notiks pēc direktora
apstiprināta nedēļas attālinātā
mācīšanās plāna

Nedēļas attālinātās mācīšanās plāns
būs pieejams skolēna un vecāku
e-klases pastā līdz piektdienas
plkst. 17.00

Skolēniem par attālinātām mācībām
1. Līdz piektdienas plkst.17.00 e-klases pastā saņemsi
darba
uzdevumus
un
atgriezeniskās
saites
sūtīšanas nosacījumus visām nedēļas mācību stundām.
2. Katru dienu atbilstoši mācību stundu sarakstam
iepazīsties ar veicamajiem uzdevumiem un plāno savu
darba dienu.
3. Veiktos darbus iesūti skolotājam ne vēlāk kā līdz
norādītā termiņa beigām (ātrāk atļauts).
4. Mācību priekšmeta skolotājs e - klases pastā uz taviem
neskaidrajiem jautājumiem atbildēs vai ar tevi
sazināsies konkrētās dienas mācību stundu un
konsultācijas laikos.
5. Ja darbu būsi veicis kļūdaini, skolotājs ar tevi
sazināsies un jūs vienosieties par turpmāko sadarbību
un papildus veicamajiem uzdevumiem.
6. Ja darbs netiks iesūtīts attālinātā mācīšanās plāna
norādītajā laikā, nākamajā dienā e-žurnālā būs ieraksts
“n" un skolas sociālais pedagogs vai klases audzinātājs,
vai mācību priekšmeta skolotājs sazināsies ar taviem
vecākiem.
=

Ieteikumi:
•
•

Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi!
Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību
un drošību!

Visa saziņa par attālināto mācību
plānu un citiem jautājumiem ir
pieejama, izmantojot e-klases pastu

Informācija vecākiem:
1. Sekojiet, lai Jūsu bērns atbildīgi, katru darba dienu piedalās attālinātā
mācīšanās procesā. Nepieciešamības gadījumā palīdziet ar padomu.
2. Lai Jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu iepazīstieties
ar darba veikšanas nosacījumiem attālinātā mācīšanās nedēļas darba plānā,
kurš Jums tiks atsūtīts e-klases pastā ( līdz katras piektdienas plkst.17.00)
3. Ja skolēns attālinātajā mācību plānā norādītajā laikā neveiks un neiesūtīs
plānotos darbus, skolotājs e-žurnālā veiks ierakstu “n” un sociālais pedagogs
vai klases audzinātājs, vai mācību priekšmeta skolotājs sazināsies ar Jums.
4. Parūpējieties, lai Jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar
citiem cilvēkiem.

Rīcība ārkārtas gadījumos:
•
•
•
•
•
•

Saslimšanas gadījumā vecāks vai pilnvarota persona obligāti informē klases
audzinātāju vai skolas administrāciju pa tel. 27875376;
Nepieciešama sociāla palīdzība – saziņa ar skolas sociālo pedagogu Leldi
Salzemnieci e-klases pastā vai darba laikā, zvanot uz tel. nr. 26176816;
Problēmas ar IT – saziņa ar direktora vietnieci informātikas jomā Lilitu Paulu
e-klases pastā vai darba laikā zvanot uz tel. 28327994;
Nepieciešama psihologa palīdzība – saziņa ar skolas psihologu Vēsmu Bērziņu
vai Aelitu Beitiku e klases pastā;
Citi jautājumi – e-klases pastā vai darba laikā, zvanot/rakstot klases
audzinātājam vai mācību priekšmeta skolotājam;
Saziņa ar direktoru, zvanot uz tel. 29105065 vai e klases pastā.

