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Dzelzavas speciālās pamatskolas kārtība pedagogiem un 

izglītojamiem ārkārtas situācijā 

          Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. martā rīkojumu Nr. 103 „Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” , lai nodrošinātu mācību plāna izpildi laika periodā 

no 16.03.2020. – 14.04.2020., nosaku izglītojamo grupām (izņemot grupas, kas 

atrodas praksē uzņēmumos) mācību procesu organizēt attālināti.  

Klašu audzinātāji: 

 Apzina un informē savas klases izglītojamos (vecākus) par attālinātas 

mācīšanās norisi un organizāciju. 

 Aktualizē savas klases izglītojamo pieeju e-klasei, nepieciešamības gadījumā 

atjauno e-klases paroles. 

 Apzina un sistematizē komunikācijas iespējas ar klases 

izglītojamajiem(personīgā e-pasta adrese, e-klase, iespēju kontaktēties Wats 

App grupās vai individuāli, Fecebook un citādi) 

 Ja izglītojamam nav iespējas izmantot augstāk minētās e saziņas vides, viņš 

vienojas ar klases audzinātāju par citu iespējamo variantu mācību materiālu un 

uzdevumu apmaiņai t.sk. arī kopēti materiāli. 

 Reizi nedēļā ( vai pēc vajadzības ) klases audzinātājs sazinās ar katru 

izglītojamo, lai precizētu informāciju par mācību norisi un risināmajiem 

jautājumiem, informē atbildīgos pedagogus, ja konstatē problēmas.  

 Apkopo informāciju  un iepazīstina ar to mācību priekšmetu skolotājus  

Mācību priekšmetu skolotāji: 

 Izvērtē mācību plānus un, ja nepieciešams, veic tajos izmaiņas, lai maksimāli 

efektīvi nodrošinātu mācīšanu un mācīšanos attālināti, 

 Aktualizē esošos un sagatavo jaunus mācību materiālus, lai maksimāli efektīvi 

nodrošinātu mācīšanu un mācīšanos attālināti, 

  Lai saskaņotu izglītojamiem nosūtāmos materiālus un uzdevumus, vienu reizi 

nedēļā( vai pēc nepieciešamības) pedagogi tiekas ar direktoru un direktora 

vietniekiem klātienē: 

Pirmdienās un piektdienās tiekas mācību priekšmetu skolotāji grupās noteiktā 

kārtībā 

 plkst.9.00- mācību priekšmetu skolotāji (programmas kods-21015911); 

 plkst. 9.30- 5., 6., 7. klašu mācību priekšmetu skolotāji; 

 plkst. 10.00- 8.,9. klašu mācību priekšmetu skolotāji; 

 plkst.10.30- profesionālo klašu mācību priekšmetu skolotāji. 
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 Pedagogi – sagatavo mācību materiālus(plānojot stundu 20-30 min.), tādā 

formā, kas pieejami izglītojamiem (elektroniski vai drukātā veidā). 

 Pedagogi, katrai dienai ( programmas kods 21015811) līdz plkst.10.00 nosūta 

informāciju par mācību materiāliem un uzdevumiem izglītojamiem e-klasē vai 

citā e vidē.  

 Pedagogi, kuri strādā (programmas kods 21015911) sagatavo uzdevumus 

nedēļas stundām drukātā veidā, iesniedz piektdienā līdz plkst.12.00 

nogādāšanai izglītojamajiem. 

 Ja izglītojamais nevar saņemt mācību materiālus elektroniskā veidā, tad tiek 

nodrošināta mācību materiālu un uzdevumu saņemšana pie skolas dežurantes 

darba dienās no plkst. 9:00 līdz 10:00. 

 Mācību satura nodrošināšanai pedagogi izmanto savus izstrādātos mācību 

materiālus un pieejamos Interneta resursus: uzdevumi.lv, soma.lv. u. c. 

 Atgriezeniskās saites nodrošināšanai pedagogi izmanto e-klasi, e pastu vai citu 

mājas darbu iesniegšanas veidu, par kuru izglītojamais ar klases audzinātāju ir 

vienojušies iepriekš. 

 Izglītojamo iesniegtie mājas darbu uzdevumi tiek vērtēti un vērtējums tiek 

ievadīts e- klasē katru dienu. 

Atbalsta personāla speciālisti (psihologs, sociālais pedagogs): 

 Kopā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem apzina 

nepieciešamo atbalstu un tā realizācijas iespējas izglītojamajiem 

 

Izglītojamie: 

 Līdz katras dienas  plkst.10.00 e-klases pastā saņems darba uzdevumus un 

atgriezeniskās saites sūtīšanas nosacījumus konkrētas dienas mācību stundām. 

 Iesūtītos uzdevumus (programmas kods 21015911) izglītojamie veic 20 

minūtes viena mācību stunda, ( programmas kods 21015811) izglītojamie veic 

30 minūtes viena mācību stunda. 

 Jautājumus skolotājiem uzdos e-klases pastā vai citā e vidē no plkst. 10.00 līdz 

plkst.14.00 

 Veiktos darbus iesūta skolotājam līdz kārtējās nedēļas piektdienai  plkst.13.00 

 Ja  plānotais darbs netiks iesūtīts, klases audzinātājs sazināsies ar izglītojamā 

vecākiem, lai noskaidrotu iemeslu. 

 Ārkārtas gadījumos( slimība, interneta, datora problēmas) izglītojamais vai 

vecāki sazināsies ar priekšmetu skolotāju vai klases audzinātāju un vienosies  

par tālāko rīcību. 

 Sazināsies ar klases audzinātāju, lai informētu par darbu veikšanu. 
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