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APSTIPRINĀTA 

ar J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas direktores p.i. 

Vilmas Tāraudes 

2020.gada 20.marta rīkojumu Nr.1.8/19 

 

J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas 

attālināta mācību procesa organizēšanas kārtība 

 

Grozīta, pamatojoties uz MK 06.11.2020. rīkojumu Nr. 655 

„Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.punktu 

 

1. Vispārējie jautājumi 

 

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kā J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā (turpmāk tekstā – skola) tiek 

organizēts attālināts mācību process un pedagogu darbs, kā notiek komunikācija un saziņa ar skolas 

administrāciju, pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem (personām, kas īsteno aizgādību – turpmāk 

tekstā - vecāki). 

 

2. Attālinātā mācību procesa organizācija 

 

2.1. Mācību darbu organizēt saskaņā ar spēkā esošo stundu  un zvanu sarakstu. 

2.2. Mācīšanās un saziņas procesā izmantot šādas e-platformas un IT rīkus: “E-klase”, “Soma.lv”, 

“Uzdevumi.lv”, “Google”, “WhatsApp”, “Padlet.com”, “Dropbox”, konferences rīku “Zoom” un 

GoogleMeet.  

2.3. Par mācību formām noteikt tiešsaistes nodarbības, konsultācijas un skolēnu patstāvīgo darbu ar 

atgriezenisko saiti. 

2.4. Tiešsaistes (ZOOM) nodarbību laikā izglītojamie un pedagogi atrodas pie viedierīcēm, ieslēdzot 

skaņu un kameru (sk. Tiešsaistes nodarbību etiķete).  



 

 

 

 

2.5. Pedagogs e-žurnālā fiksē kavējumu (n), ja tiešsaistes (ZOOM) nodarbību laikā nav iespējams 

identificēt izglītojamo. 

2.6. Pedagogs e-žurnālā fiksē kavējumu (n), ja nav saņemta atgriezeniskā saite par mācību darbu citās 

e-platformās (sk. 2.2.punktu). 

2.7. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar skolā apstiprināto vērtēšanas kārtību. 

2.8. Mācību plānu katrai klasei nākamajai nedēļai pedagogi izveido līdz piektdienas plkst. 16:00. 

Skolas administrators kopīgo plānus Google diskā. Klases audzinātājs, izveidoto mācību plānu, nosūta 

izglītojamajiem un 1.-4.klases izglītojamo vecākiem.  

2.9. Mācību materiālu konkrētai stundai pedagogs ievieto e-žurnālā 5-10 minūtes pirms mācību 

stundas. Hipersaiti tiešsaistes (ZOOM) nodarbībai pedagogs var nosūtīt tieši pirms mācību stundas sākuma. 

2.10. Pedagogs nodrošina mācību materiālus izglītojamajam, kuram ir noteikta karantīna, kā arī 

iesaista viņu mācību procesā. Izglītojamais iesaistās mācību procesā, ievērojot šīs kārtības noteikumus. 

 

3. Informācijas iegūšana par izglītojamo kavējumiem  

 

3.1. Kavējumu uzskaiti veic klases audzinātājs, sadarbojoties ar mācību priekšmeta skolotājiem.  

3.2. Katru mācību dienu līdz plkst. 8:45 izglītojamo vecāki informē klases audzinātāju par kavējumu 

iemesliem. 

3.3. Klases audzinātājs reģistrē kavējumus e-klases žurnālā. 

3.4. Ja izglītojamo kavējumu iemesli nav zināmi, klases audzinātājs informē izglītojamo vecākus un 

skolas administrāciju. 

3.5. Ja izglītojamais nav sniedzis atgriezenisko saiti, tad mācību priekšmetu skolotājs informē klases 

audzinātāju, kurš savukārt rīkojas saskaņā ar punktu 3.4.  

 

4. Kārtība, kādā izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar šo iekšējo kārtību 

 

 4.1. Šī kārtība ir publicēta skolas mājas lapā. 

4.2. Izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar šo kārtību, izmantojot skolā noteiktos saziņas 

veidus. 

 

Grozījumi veikti: 16.04.2020. Nr.1.8/21 

Grozījumi veikti: 06.11.2020. Nr.1.8/49a 


