Apstiprināta
ar Daugavpils 15.vidusskolas direktora
2020. gada 18. marta rīkojumu Nr. 1.9/7
Kārtība, kādā veidā Daugavpils 15.vidusskolā tiks
nodrošinātas attālinātas mācības ārkārtas situācijas laikā

1. Vispārīgie jautājumi
1.1.Mācībās attālināti tiek nodrošinātas, izmantojot e-klases opcijas.
1.2.Organizējot mācību procesu, skolotājs ir atbildīgs par piemērotāko metožu un rīku izvēli
(uzdevumi.lv, soma.lv, eduspace, utt.).
2. Pedagoga pienākumi
2.1. Katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00 skolotājs ievieto e-klasē informāciju
skolēnu mācībām attālināti, ievērojot konkrētās dienas mācību stundu sarakstu, obligāti
norādot mācību tēmu un pievienojot pielikumu mācītās vielas apgūšanai (dokumentus,
prezentācijas, video materiālus, saites, utt.).
2.2.Izklāstot katru mācību tēmu, skolotājam obligāti ir jāpārliecinās, ka skolēns ir piedalījies
“mācību stundā” un nākamajai “stundai” jāsaņem atgriezeniskā saite no katra skolēna
individuāli (tests, aptauja, secinājumu izstrāde, radošie uzdevumi, utt.), izmatojot e-klases
opcijas. Skolotājs vērtē skolēna piedalīšanos katrā “mācību stundā” ar i, ni, n.,
sākumskolā arī -, /, +, n.
2.3.Atgriezeniskās saites veidi var būt skolēna pievienotie dokumenti, fotogrāfijas, utt., kas ir
nosūtāmi, izmantojot e-klases opcijas.
2.4.Valodu priekšmetu un matemātikas skolotāji pārdomā atgriezeniskās saites uzdevumu
apjomu tādā veidā, lai būtu iespēja novērtēt skolēnu mājas darbus atbilstoši skolas
vērtēšanas kārtībai.
2.5.Nesaņemta atgriezeniskā saite no skolēna nozīmē, ka skolēns nepiedalījās mācību stundā,
par ko mācību priekšmetu skolotājam ir nekavējoties jāpaziņo klases audzinātājam.
2.6.Klases audzinātāja pienākums ir noskaidrot nepiedalīšanas iemeslu un sazināties ar
izglītojamā vecākiem telefoniski. Ja vecāki paziņo, ka skolēns ir saslimis, klases
audzinātājs ievada attiecīgo informāciju e-klasē un attaisno skolēna nepiedalīšanos mācību
procesā ar nc, kā arī elektroniski informē mācību priekšmetu skolotājus par skolēna
saslimšanu.
2.7.Ārkārtas situācijas laikā pārbaudes darbi norit saskaņā ar pārbaudes darbu grafiku.
2.8.Novadot pārbaudes darbu 1.-7.klašu skolēniem, skolotājs plkst. 9.00 ievieto pārbaudījuma
materiālus. Pārbaudījumam ir noteikts izpildes laiks, par ko skolēni ir savlaicīgi informēti,
izmatojot e-klases opcijas.

2.9.8.-12.klašu skolēniem, kuriem vienā dienā ir saplānoti 2 pārbaudes darbi, pārbaudījumu
materiāli tiek ievietoti grafikos norādītajā laikā.
2.10. Atbalsta personāla darbiniekiem (izglītības un skolu psihologam, skolotājam
logopēdam, izglītības iestādes bibliotekāram, sociālajam pedagogam, pedagogiem karjeras
konsultantiem), pagarinātās dienas grupas skolotājai, projektu koordinatoram jāpalīdz
izglītojamiem un skolotājiem organizēt efektīvu mācību procesu. Atbalsta personāla
darbinieki saskaņo sava darba organizēšanu ar skolas administrāciju.
2.11. ESF projektā Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
iesaistītajiem pedagogiem jāveic pedagoģiskais darbs, saskaņojot ar skolas direktoru.
2.12. Interešu izglītības pedagogiem, sporta skolotājiem jāveic pedagoģiskais darbs,
saskaņojot ar skolas administrāciju.
3. Skolēna pienākumi un tiesības
3.1.Katru dienu apzinīgi jāpiedalās mācību procesā saskaņā ar mācību stundu sarakstu un
jāizpilda skolotāju norādījumi.
3.2.Izpildītais pārbaudes darbs skolēnam ir jāiesniedz skolotāja norādītajā laikā, ievērojot
pārbaudes darba nosacījumus.
3.3.Mācību diena jāizmanto lietderīgi un mērķtiecīgi.
3.4.Skolēns var pieprasīt un saņemt mācību priekšmeta skolotāja konsultāciju, izmantojot eklases opcijas.
4. Vecāku pienākumi
4.1.Jānodrošina sava bērna iekļaušanos mācību procesā, jākontrolē tā gaita.
4.2.Bērnam saslimstot, tajā pašā dienā jāziņo klases audzinātājam, ka skolēns nevar piedalīties
mācību procesā. Skolēnu telefoniskie zvani ar informāciju par saslimšanu netiek pieņemti.
5. Atbildīgie par kārtības ievērošanu
5.1.Direktora vietniekiem izglītības jomā: V.Vanaģelim, L Iļiško un N.Murzjonokai jāseko,
lai tiktu ievērota norādītā kārtība.
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