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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

2020.gada 4.decembrī                                                                                Nr.1-5/26 

 

Kārtība mācību procesa nodrošināšanai Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 

attālināti 

 
Izdoti saskaņā Ministru kabineta 2020.gada  13.oktobra 

 noteikumiem Nr.624 “Grozījumi Ministru kabineta 

 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19” 

 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

  
1.Vispārīgie noteikumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā (turpmāk-skola), kādā no 

2020.gada 7.decembra mācību process 5.-12.klases skolēniem tiek organizēts un īstenots 

attālināti. 

 

2.Attālināta mācīšanās un komunikācija ar skolēniem 

 

2. Mācību process skolā attālināti tiek organizēts, izmantojot e-klases pastu, tiešsaistes 

stundas un tālruni. 

3. Attālinātais mācību darbs notiek pēc mācību priekšmeta skolotāja sastādīta mācību plāna 

(plāna veidlapa pielikumā), kas nākošajai mācību dienai pieejams skolēna e-klases 

dienasgrāmatā līdz iepriekšējās mācību dienas plkst.17.00. 

4. Skolēns katru dienu atbilstoši mācību stundu sarakstam iepazīstas ar veicamajiem 

uzdevumiem un plāno savu darba dienu. 

5. Skolēns veiktos uzdevumus ne vēlāk kā līdz norādītā termiņa beigām, vai ātrāk, iesūta 

skolotājam e-klases pastā.  

6. Mācību priekšmeta skolotājs e-klases pastā atbild uz skolēna neskaidrajiem jautājumiem 

vai sazinās konkrētās dienas mācību stundas vai konsultācijas laikā. 

7. Skolēniem pienākums mācību dienu izmantot mērķtiecīgi un lietderīgi, izturēties 

atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību.  

8. Vecāku atbildība: 

8.1. iepazīties ar mācību priekšmetu plāniem skolēna e-klases dienasgrāmatā; 

8.2. sekot, lai bērns atbildīgi katru darba dienu piedalās attālinātās mācīšanās procesā, ja 

nepieciešams, palīdzēt ar padomu tiešsaistes jautājumos; 

8.3. parūpēties, lai bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem.  
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3. Skolotāju darba organizācija un komunikācija ar skolēniem 

 

9. Skolotājs darbu veic attālināti no mājām vai strādā skolā, ievērojot drošības 

noteikumus.  

10. Ieraksti e-klasē veicami katru darba dienu atbilstoši mācību stundu sarakstam (stundas 

tēma, stundas plāns). 

11. Skolotāji plāno un pievieno nākamās mācību dienas stundas plānu skolēna e-klases 

dienasgrāmatā līdz iepriekšējās mācību dienas plkst.17.00. 

12. Skolotājs sniedz konsultācijas skolēniem un vecākiem konkrētas dienas mācību stundu 

un konsultāciju laikos e-klases pastā. 

13. Ja skolēns darbu nav iesūtījis norādītājā laikā, nākamajā dienā skolotājs e-žurnālā 

ieraksta “n”.  

14. Vērtēšana attālinātā mācību procesa laikā notiek atbilstoši 2020.gada 25.augusta 

iekšējiem noteikumiem Nr.1-5/12 “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēnu mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtība”.  

 

 

4.Atbildīgās personas par saziņu ar skolēniem un viņu vecākiem 

 

15. Skolēna vecāki vai pilnvarota persona par skolēna saslimšanu obligāti informē klases 

audzinātāju pa tālruni vai skolas administrāciju pa tālruni 27875376. 

16. Sociāla palīdzība - saziņa ar skolas sociālo pedagogu Leldi Salzemnieci e-klases pastā 

vai darba laikā pa tālruni 26176816. 

17. IT lietošanas rīku atbalsts - saziņa ar direktora vietnieci informātikas jomā Lilitu Paulu 

e-klases pastā vai darba laikā pa tālruni 28327994. 

18. Psihologa palīdzība - saziņa ar skolas psihologiem Vēsmu Bērziņu vai Aelitu Beitiku 

e-klases pastā. 

19. Citi jautājumi - saziņa e-klases pastā ar klases audzinātāju vai mācību priekšmeta 

skolotāju. 

20. Saziņa ar skolas direktoru pa tālruni 29105065 vai e-klases pastā. 

 

5.Noslēguma jautājumi 

 

21. Atzīt par spēku zaudējušiem 2020.gada 26.oktobra iekšējos noteikumus Nr.1-5/26 

“Kārtība mācību procesa nodrošināšanai Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā attālināti”. 
 

 

 

 

Direktors        Aldis Rakstiņš 

 

 

 

 

 

Rakstiņš  29105065 
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PIELIKUMS 

04.12.2020. iekšējiem 

 noteikumiem 1-5/26 

 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas  

mācību stundas plāns attālinātām mācībām 

 

Mācību priekšmets  

Datums  

Mācību stundas sasniedzamais 

rezultāts 

 

Mācību stundas gaita, uzdevumi  

Atgriezeniskā saite par skolēna 

darbu (vērtēšanas veids) 

 

Darbu iesniegšanas termiņš 

(datums, laiks) 

 

Saziņa ar skolēniem  

 

 

 


