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Aizputes pagasta pamatskolas attālinātās mācīšanās kārtība Latvijā
izsludinātās ārkārtas situācijas laikā
1.Saziņa ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem notiks e-klases pastā
vai telefona īsziņās, telefona zvanos, vai whatsapp.
2. Mācību priekšmetos mācīšanās noritēs, izmantojot- mācību grāmatas, darba
burtnīcas, e-klasē nosūtītos materiālus, portālos uzdevumi.lv vai soma.lv.
3. Stundu saraksts nemainās, tas ir tāds, kā e-klasē.
4. Apraksti ar stundās veicamajiem darbiem tiks ievietoti skolēna e-klases
dienasgrāmatā mājas darbu sadaļā līdz iepriekšējās dienas plkst. 16.00
5. Skolēns no rīta, piecēlies un paēdis brokastis, atver e-klasi un apskatās konkrētajā
dienā uzdotos uzdevumus.
6. Skolēns patstāvīgi iepazīst skolotāja sagatavotu mācību saturu un pilda skolotāja
sagatavotus ar mācību saturu saistītus uzdevumus.
7. Skolotājiem katru dienu būs konsultācijas laiks, kad ar viņu varēs sazināties
telefoniski vai tiešsaistē whatsapp, laiks plkst.14.00-16.00. Skolēni var uzdot
jautājumus arī ārpus šī laika, rakstot e-klasē , tad atbildi skolotājs sniegs dienas
laikā.
8. Tiks uzskaitīts mācību dienas apmeklējums. Ja līdz plkst. 13.00 skolēns nebūs sācis
mācīties (atvēris e-klasi) vai atbildējis skolotājam (ja iesūtīts jautājums), vai iesūtījis
skolotājam kādā mācību priekšmetā izpildītos uzdevumus (portālā uzdevumi.lv ir
iespēja redzēt katru skolēna darbību uzdevumu izpildē), tad tiks uzskatīts, ka skolēns
nav stundā un ar vecākiem sazināsies klases audzinātājs vai sociālais pedagogs.
9. Skolēns visus pārējos konkrētās dienas uzdevumus veic dienas garumā un iesūta
tos skolotājam (ja vien skolotājs nav norādījis citu termiņu, piemēram, apjomīgiem
darbiem).
10.Nākošās dienas rītā klases audzinātājs apkopo ziņas par iepriekšējās dienas
izpildītajiem uzdevumiem no mācību priekšmeta skolotājiem un e-klasē atzīmē
apmeklējumu- ja saziņa ar skolēnu nav bijusi, žurnālā ieliek “n”- tiek uzskatīts, ka
skolēns nav mācījies un stundās nav bijis. Šajā gadījumā ar vecākiem sazinās sociālais
pedagogs.
11. Vecākiem joprojām būs jāturpina informēt klases audzinātāju par skolēna nespēju
piedalīties mācību stundās attālināti, piemēram, slimības dēļ.
12. Ja mācības attālināti nav iespējamas, vecāki, iepriekš sazinoties ar klases
audzinātāju, nākošās nedēļas mācību materiālus saņems un iepriekšējās nedēļas
aizpildītos materiālus nodos pie skolas dežuranta.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos darba dienās zvanīt uz skolas tel.Nr. 20371571,
kur atbildēs direktore vai sociālais pedagogs.

