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Attālināta mācību procesa rīcības plāns Rīgas 7. pamatskolā
1. No 23.03.-14.04.2020. mācību process notiek attālināti, atbilstoši stundu un zvanu
sarakstam.
2. Stundas tēma un apraksts ar stundas gaitu katram mācību priekšmetam no 30.03. līdz
14.04. tiek ievietots skolvadības sistēmā “E-klase” pusstundu pirms mācību dienas
uzsākšanas.
3. Skolotāji būs pieslēgušies “E-klasei” stundu laikā un vadīs stundu, komunicēs ar
skolēniem rakstiski “E-klasē”, telefoniski un Whatsapp, lai konsultētu skolēnus.
Skolēni var uzdot jautājumus skolotājiem arī ārpus šiem laikiem, tad skolotājs atbildi
sniegs dienas laikā.
4. Pagarinātās dienas grupas skolotāji sava darba laikā atrodas pie datoriem un
nepieciešamības gadījumā sniedz konsultācijas 1.-2. klašu skolēniem mājas darbu
izpildē.
5. Skolēnam ir jāpieslēdzas “E-klasei” un jāatbild skolotājam uz vēstuli atbilstoši stundu
sarakstam un laikiem. Ja skolēns neatbild, tad tas tiek uzskaitīts kā stundas kavējums.
6. Mācību materiāli skolēniem, kuriem nav pieejams tehniskais nodrošinājums
attālinātam mācību procesam, būs pieejami saņemšanai skolā 1. stāva gaitenī 1x nedēļā
pirmdienās līdz plkst. 20.00. Izpildītos darbus nodot līdz piektdienai plkst. 12.00, lai
skolotāji var izlabot. Šos materiālus drīkst saņemt tikai skolēnu vecāki.
7. Mācību procesa tiešsaistes nodrošināšanai tiek izmantota skolvadības sistēma “Eklase” https://www.e-klase.lv/. Skolotāji var izmantot arī uzdevumi.lv, soma.lv, u.c.
Mācību procesa norise un atbildība
Skolotāja loma un
atbildība
Plāno attālināto mācību
procesu, atbilstoši
skolas metodiskajiem
norādījumiem.

Skolēna loma un
atbildība
Ja kādu iemeslu dēļ
skolēns nevar piedalīties
attālinātas mācīšanās
procesā, skolēns informē
par to klases audzinātāju
“E-klases” pastā.

Vecāku loma un atbildība

Nodrošina, ka skolēnam ir
piemērota darba vieta, ka
katru dienu mācību stundu
laikā skolēns ir mājās un
gatavs piedalīties attālinātās
mācīšanās procesā.
Ja iespējams, nodrošina
Katru rītu plkst.9.00
Katru dienu plkst. 8.30
skolēnam datoru un/vai
skolēns reģistrējas “Epirms mācību stundu
telefonu ar interneta
klase”, iepazīstas ar
uzsākšanas e –klasē
pieslēgumu. Ja tas nav
mācību priekšmetos
mācību priekšmeta
iespējams, tad par to ziņo
skolotājs ievieto stundas veicamajiem uzdevumiem.
audzinātājam, lai skola var

tēmu, aprakstu ar stundā Aktīvi piedalās
veicamajiem darbiem.
attālinātajās stundās, veic
mācību stundas laikā
pildāmos uzdevumus.
Ir pieejams skolēniem
Atbilstoši “E-klase”
konsultācijām “Esaņemtajiem pedagogu
klasē” norādīto stundu
norādījumiem plāno savu
laikos un konsultāciju
laiku un veic uzdotos
laikā (“E-klases” pasts, uzdevumus. Darbus
Whatsapp un
skolotājiem iesniedz
telefoniski).
norādītajos termiņos. Ja to
nevar izdarīt attaisnojošu
iemeslu dēļ, tad informē
mācību priekšmeta
skolotāju un vienojas par
citu iesniedzamo laiku.
Sagatavo materiālus
Aktīvi izmanto
skolēniem, kam nav
iespējas(“E-klases” pasts,
tehniskais
Whatsapp un telefoniski),
nodrošinājums, lai
lai konsultētos par
piedalītos tiešsaistes
uzdevumiem un uzdotu
mācību procesā.
jautājumus.
Seko līdzi skolēnu
Ja skolotājs paredz
paveiktajam, nodrošina tiešsaistes aktivitātes, savu
skolēniem atgriezenisko iespēju robežās skolēns
saiti par katrā stundā
tajās piedalās.
apgūto.
Sadarbojas ar klases
audzinātāju, skolas
vadību, sociālo
pedagogu, ja skolēns
nepiedalās attālinātās
mācīšanās procesā.
Pagarinātās dienas
grupas skolotāji sava
darba laikā atrodas pie
datoriem un
nepieciešamības
gadījumā sniedz
konsultācijas 1.-2. klašu
skolēniem mājas darbu
izpildē.

nodrošināt izdrukātus
mācību materiālus.

Informē audzinātāju, ja
bērns konkrētā dienā nevar
piedalīties attālinātās
mācīšanās procesā
(veselības vai tehnisku
iemeslu dēļ) vai ja dators
aizņemts vecāku darbam.

Nepieciešamības gadījumā
no skolas paņem mācību
materiālus.

Pārliecinās, ka skolēnam ir
pieeja “E-klase” (zina
lietotājvārdu un paroli).
Paroli iespējams atjaunot,
sazinoties ar klases
audzinātāju.
Atbalsta bērnu attālinātās
mācīšanās procesā- palīdz
iekārtot darba vidi, palīdz
plānot laiku, dienas beigās
pārrunā, kā veicies.

