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Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process 

Daugavpils 12.vidusskolā 
 

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2020  

noteikumiem Nr.360  "Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekciju izplatības ierobežošanai" 

 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Attālinātais mācību process tiek nodrošināts izglītojamajiem, klasēm, pamatojoties uz SPKC 

(slimību un profilakses kontroles centrs) sniegto informāciju par pašizolāciju vai karantīnu un 

valstī pieņemtajiem lēmumiem. 

2. Attālināto mācību procesu nodrošina izglītojamajiem, pamatojoties uz vecāku/likumīgo 

pārstāvju sniegto informāciju par saslimšanas Covid-19 riskiem ģimenē. 

3. Karantīnas un pašizolācijas laikā izglītojamajiem tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana pēc 

valsts/pašvaldības izstrādātās kārtības. 

 

II Attālināta mācību procesa plānošana un organizēšana 

4.  Mācības attālināti notiek regulāri pēc apstiprināta stundu un nodarbību saraksta. 

5.  Ir noteikti šādi komunikācijas un saziņas veidi ar izglītojamajiem un vecākiem: 

• e-klase  
• Zoom. 
• Microsoft Teams 

• WhatsApp grupa pedagoga vadībā 

• Tālrunis 

• u.c. saziņas veidi, ja to ir iespējams nodrošināt visiem attiecīgās klases izglītojamajiem. 

6. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana notiek saskaņā ar Daugavpils 12.vidusskolas 

izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kura stājās spēkā 2021.gada 1.septembrī. 

7. Ja iesaistītām personām ir jautājumi, kurus nespēj atrisināt sadarbībā ar priekšmetu 

skolotājiem/klašu audzinātājiem, jāsazinās ar izglītības iestādes vadību, rakstot vēstuli e-klasē.  
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III  Attālinātā mācību procesā iesaistīto pušu atbildība 

Skolotāja atbildība 

8. Pielāgo mācību priekšmeta temata plānojumu  atbilstoši attālinātā mācību procesa specifikai. 

9. Plāno attālināto mācību darbu  ( tiešsaistes stundas, tēmas, sasniedzamais rezultāts, darbu 

apjoms/uzdevumi, izpildes termiņi, vērtēšanas kritēriji veicamajam uzdevumiem, 

nepieciešamajiem resursiem). 

10. Ne mazāk kā 75% stundu vada zoom.us vai MS Teams , piektdien līdz plkst. 17.00 e-klasē 

ievieto pieejas datus visai darba nedēļai. 

11. Regulāri un savlaicīgi e-klasē ieraksta stundu sasniedzamo rezultātu/ tēmu. 

12. Regulāri sniedz izglītojamajiem atgriezenisko saiti, ievērojot izglītības iestādē noteikto mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

13. Nodrošina izglītojamajiem individuālās konsultācijas atbilstoši individuālo nodarbību 

grafikam. 

14. Ja izglītojamais neiesaistās attālinātajā mācību procesā, nekavējoties informē par to klases 

audzinātāju. 

 

Izglītojamā atbildība 

 

15. Atbildīgi organizē savu mācīšanās procesu atbilstoši stundu/nodarbību sarakstam un 

patstāvīgajām mācībām, plānojot laiku atpūtai. 

16. Katru mācību dienu līdz plkst.17:00  seko līdzi informācijai e-klasē (dienasgrāmata, vēstules, 

ziņojumi, u.c.). 

17. Regulāri piedalās plānotajās tiešsaistes nodarbībās. Ja nepiedalās video tiešsaistes mācību 

stundā, saņem par stundu ierakstu “n”. 

18. Iesaistās saziņā  un tiešsaistes mācību procesā (ir redzams un dzirdams) , regulāri informē 

skolotāju par mācīšanās procesu un savām mācīšanās vajadzībām, izpilda uzdevumus un 

elektroniski noteiktajā termiņā iesniedz skolotājam. Pieslēdzoties dalībai tiešsaistes mācību 

stundai, izmanto savu vārdu un uzvārdu. 

19. Ja tehnisku iemeslu dēļ neizdodas pieslēgties tiešsaistes stundai, nekavējoties informē 

skolotāju. 

20. Pieslēdzoties tiešsaistes mācību stundai, ievēro vispārējās ētikas normas, droša interneta 

lietošanas nosacījumus un ar savu rīcību netraucē stundas norisi. 

21. Individuālajai konsultācijai pie attiecīgā skolotāja piesakās e-klases vēstulē, skolotājs norāda 

konsultācijas laiku un veidu ZOOM vai MS Teams notikuma pieejas datus  

 

Klašu audzinātāju atbildība 

 

22. Komunicē, sadarbojas ar savas klases mācību priekšmetu skolotājiem, izglītojamajiem un 

vecākiem. 

23. Palīdz izglītojamajiem ar ieteikumiem patstāvīgā mācību procesa plānošanā. Problēmu 

gadījumā ziņo izglītības iestādes vadībai. 

24. Saņem informāciju no mācību priekšmeta skolotājiem, ja kāds no izglītojamajiem nepiedalās 

attālinātajā mācību procesā. Nekavējoties sazinās ar izglītojamo un vecākiem/likumiskajiem 

pārstāvjiem. 

25. Sadarbojas ar atbalsta personālu par atbalsta sniegšanu izglītojamajiem. 
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Skolas atbalsta personāla atbildība 

 

26. Konsultē skolotājus darbam ar izglītojamajiem, kam nepieciešams atbalsts. 

27. Sniedz individuālas konsultācijas izglītojamajiem, vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem pēc 

nepieciešamības. 

28. Logopēds vada individuālās nodarbības atbilstoši nodarbību sarakstam. 

 

 

Vecāku atbildība 

 

29. Nodrošina izglītojamo ar datoru vai planšetdatoru, vai viedtālruni ar interneta pieslēgumu un 

video kameru, rosina bērnu pieslēgties tiešsaistes stundā.  Ja ir nepieciešams atbalsts vai 

tehniska palīdzība, sazinās ar izglītības iestādes vadību e-klasē. 

30. Atbalsta savus bērnus attālinātajā mācību procesā, palīdzot saplānot mācību procesu, uzturot 

mācību motivāciju. 

31. Regulāri seko līdzi informācijai e-klasē. 

32. Informē klases audzinātāju e-klasē, ja bērns nevar piedalīties attālinātajā mācību procesā. 

Audzinātājs e-klasē veic ierakstu “n”.  

33. Ja ir jautājumi, problēmsituācijas vai nepieciešama konsultācija, sazinās ar klases audzinātāju, 

izglītības iestādes vadību. 

 

IV Noslēguma jautājumi 

 

34. Skolotāji saziņā ar izglītojamajiem ievēro drošas datu pārraides, glabāšanas un publiskošanas 

principus. 

35. Ar attālināto mācību organizēšanas kārtību tiek iepazīstināti izglītojamie, pedagogi un 

izglītojamo vecāki/likumiskie pārstāvji. Tā tiek izsūtīta e-klasē izglītojamajiem, 

vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem, atvērta vēstule norāda, ka persona ir 

iepazinusies ar kārtību 

   

 


