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Kārtība, kā tiek organizēts attālinātais mācību process Bauskas 2.vidusskolā 

 

1. Mērķi un uzdevumi 

Mērķi  

1. Rosināt skolotājus izvērtēt, kurus no atlikušajās desmit mācību nedēļās apgūstamajiem 

tematiem  skolēniem būtu salīdzinoši vieglāk apgūt attālināti. 

2. Krīzes ārkārtējā  situācijā pedagogiem vēlams pret skolēna paveikto būt elastīgākiem, 

pielāgoties apstākļiem, īpaši izvērtējot skolēna attieksmi.  

Uzdevumi 

1.Izvēlēties visai skolai vienotas, skolotājiem un skolēniem pazīstamas saziņas platformas un 

tehnoloģiju rīkus. 

2. Piedāvāt skolēnam ieteicamo dienas un nedēļas plānu. 

3. Plānojot tiešsaites nodarbības, sadalīt laiku dienas un nedēļas ietvaros, lai nepārslogotu 

saziņas platformas un internetu. Ieteicams neplānot vienlaikus vairāk par vienu tiešsaites 

nodarbību. 

4. Lai nepārslogotu skolēnus, veidojot attālināti apgūstamo saturu, skolēna patstāvīgi veicamā 

darba apjomam jābūt saprātīgam, uzdevumu nosacījumiem – skaidriem un 

nepārprotamiem.Vēlams izvēlēties radošus, starpriekšmetu saikni nostiprinošus uzdevumu 

veidus, koncentrējoties uz būtiskāko. 

5.Izmantot daudzveidīgu jau pieejamo mācību materiālu klāstu. Izmantot jau esošos mācību 

materiālus – mācību grāmatas, pieejamos digitālos resursus, video, TV raidījumus, necenšoties 

radīt lielu apjomu jaunu materiālu. Veltī laiku un uzmanību daudzveidīgas skolēna mācību 

dienas plānošanai, pamatā nebalstot to uz tiešsaistes stundu organizēšanu. 

6. Nodrošināt skolēniem iespēju saņemt atgriezenisko saiti. Plānot, kā skolēni iesūtīs savus 

darbus; kā saņems informāciju par to, kā viņiem veicies. Vienoties par savstarpējās 

komunikācijas etiķeti –  kāda informācija tiek norādīta vēstules tematā, kādā formātā tiek 

sūtītas aizpildītās darba lapas u.tml.  

2. Kārtība, kā mācību process tiek organizēts attālināti 

2.1. Attālināto mācību stundu saraksts  pa dienām: 
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 1.-4.klase 5.-9.klase 10.-12.klase 

Pirmdiena Latviešu valoda 

Literatūra 

Vizuālā māksla 

Pasaules vēsture 

Latvijas vēsture 

Literatūra  

Mūzika  

Vizuālā māksla 

Sports 

Latvijas un pasaules  

vēsture  

Ētika  

Literatūra 

Mūzika 

Kulturoloģija, 

Politika un tiesības 

Psiholoģija 

Otrdiena Matemātika 

Sports 

Matemātika 

Informātika   

Mājturība un tehnoloģijas 

Matemātika 

Informātika 

Sports 

Trešdiena Dabaszinības 

Sociālās zinības 

Ētika 

Mājturība un 

tehnoloģijas 

Dabaszinības 

Bioloģija  

Ģeogrāfija 

Fizika 

Ķīmija 

Bioloģija 

Ģeogrāfija 

Fizika 

Ķīmija 

Ceturtdiena Latviešu valoda 

Angļu valoda 

Mūzika 

Latviešu valoda  

Angļu valoda 

Krievu valoda 

Latviešu valoda  

Angļu valoda 

Krievu valoda 

Piektdiena Matemātika 

Datorika  

Matemātika  

Sociālās zinības 

 

Matemātika 

 Ekonomika 

 

2.2. Mācību procesa nodrošināšanai tiks izmantoti šādi tiešsaistes rīki: 

e-klase; uzdevumi.lv; soma.lv; Whatsapp; u.c. 

2.3. Aprakstu ar stundās veicamajiem darbiem katrai dienai pedagogs ievieto skolēna e-klases 

dienasgrāmatā mājas darbu sadaļā atbilstoši stundu sarakstam līdz plkst. 10.00 

2.4. Katrā apvienotā starppriekšmetu  stundā skolēnam būs paredzēts vismaz viens uzdevums, 

kas būs jāiesniedz skolotājam, lai skolēns un skolotājs varētu pārliecināties, kā veicies ar 

tēmas apgūšanu (piemēram, tests uzdevumi.lv, jānofotografē darbs un jāaizsūta skolotājam, 

u.tml.) Darbs iesniedzams skolotāja norādītajā termiņā. 

2.5. Skolotājs atbilstoši stundu sarakstam  e-klasē  būs sasniedzams telefoniski vai tiešsaistē 

(whatsapp) laikā no 12.00-15.00  

2.6. Katru dienu klases audzinātājs e-klasē veic ierakstu - klases stunda, kurā ar n atzīmē tos 

skolēnus, kuri nav veikuši pieslēgšanos e-klasei. Klases audzinātājs apzina radušos problēmu un 

par to sniedz informāciju direktores vietniekiem izglītības jomā. 

2.7. Katru darba dienu pedagogiem obligāti jāpārbauda un jāreaģē uz e-pasta sūtījumiem no 8.00-

16.00. 

 

 

Pielikumā: Mācību jomu piedāvātais materiālu klāsts attālināta mācību procesa nodrošināšanai uz 

18 lp. 

 


