Attālinātā mācību procesa vadlīnijas
Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā 2021./2022. m. g.
Darba kārtība 1.-12. klašu skolēniem, skolotājiem un vecākiem
1. Oficiālajai saziņai ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem izmantot elektronisko skolvadības sistēmu
E-klasi (skatīt ziņojumus, vēstules, ierakstus mācību priekšmeta stundā, dienasgrāmatā). Katrai personai
ir svarīgi pieteikties (ielogoties) E-klases sistēmā caur savu profilu, jo vecākiem, skolēniem un
pedagogiem katram ir savas funkcijas. Ja vēstule nosūtīta vecākiem, tad caur skolēna profilu tā nav
redzama un izlasāma u. c. Paroli ir iespējams atjaunot, sazinoties ar klases audzinātāju vai direktores
vietnieci IT jomā I. Silinieci (i.siliniece@tukumagimn.lv).
2. Vienotā platforma skolā - mācību satura krātuve Eduspace, kurā skolēniem būs pieejami mācību
materiāli, piemēram, prezentācijas, interneta resursu saites, video, un iesniedzami uzdevumi,
vingrinājumi, pieejama atgriezeniskā saite u. c. Ja nav iespējams darboties Eduspace, tad izmantot
E-klases vidi.
3. Stundu saraksts un stundu laiki netiek mainīti, taču attālinātas mācības nenozīmē nepārtrauktu darbu pie
ekrāna. Aicinājums ievērot ergonomikas principus, piemēram, darba un atpūtas laiku. Tiešsaistes
sazināšanās tiks organizētas pēc nepieciešamības, par to precīzi informējot E-klasē.
4. Būt saprotošiem un ievērot visus drošības pasākumus koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai
ārkārtas situācijas laikā, saudzējot sevi un līdzcilvēkus; apzināties, ka Latvijas valdības, Izglītības un
zinātnes ministres u. c. valsts institūciju paziņojumi un lēmumi var mainīties, tāpēc ieteicams sekot līdzi
aktuālajai informācijai, jo tā ietekmē arī skolas darbu.
Skolēna loma un atbildība
5. Skolēns mācības sāk plkst. 8.00, atverot savu E-klasi, un veic pedagoga norādījumus E-klases žurnāla
ierakstos (dienasgrāmatā pie uzdotā), kādi uzdevumi veicami, kad un kā iesniedzami. E-klasē var būt
norādes par veicamajiem uzdevumiem Eduspace vidē.
6. Mācības notiek saskaņā ar stundu sarakstu.
7. Skolēns izmanto tikai savus E-klases pieejas datus (skolēna lietotājvārdu un paroli).
8. Ja skolēns kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties attālinātās mācīšanās procesā (veselības vai tehnisku
iemeslu dēļ), par to informē klases audzinātāju līdz plkst. 8.00.
9. Skolēns ievēro:
9.1. korektu darba izpildi, to veicot plānveidīgi, patstāvīgi (ja ir norāde, tad sadarbojoties), atbildīgi
un mērķtiecīgi;
9.2. darba izpildes termiņu, ko norādījis pedagogs. Ja attaisnojošu iemeslu (veselības/tehnisku
problēmu) dēļ tas nav iespējams, sazinās ar mācību priekšmeta skolotāju un vienojas par laiku,
kad darbs tiks iesniegts (E-klases vēstulē). Ja skolēns neiesniedz darbu, ievērojot termiņu, tad
skolotājs E-klasē liek “nv”;
9.3. tiešsaistes pieslēgšanās laiku, kas norādīts E-klases mācību stundas ierakstā;
9.4. skolas iekšējās kārtības noteikumus;
9.5. e-etiķetes normas (piemēram, tiešsaistes stundās nav atļauts filmēt, fotografēt klasesbiedrus,
skolotāju);
9.6. lai būtu sasniedzams mācību dienas laikā, lai skolotāji, klases audzinātāji varētu sazināties
telefoniski vai elektroniski;
9.7. ja ir nepieciešams padoms, izmanto iespēju konsultēties ar klasesbiedriem mācību vielas apguvē.
10. Skolēniem, iesniedzot savu datni (failu) (izpildīto DL/uzdevumu/projekta darbu u. c.) Eduspace vidē, tas
izdarāms, uzspiežot uz konkrētā uzdevuma, tad Pievienot iesniegumu (vārds “iesniegums” šeit nozīmē
jebkuru iesniedzamo darbu), pēc tam pievienojot datni, saglabājot izmaiņas.
Saglabājot datni, kas iesniedzams pedagogam, to nosaukumus ieteicams veidot pēc šāda piemēra:
mācību priekšmets_klase_Uzvārds_Vārds_Darba nosaukums.
Rakstīt bez specburtiem (garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, piemēram,
Latv_val_12a_Lazdina_Aina_DL_iespraudumi
Matematika_7_Lejnieks_Oto_5_uzdevums
Atgriezeniskajai saitei skolotāji var rosināt skolēnus nofotografēt vai noskenēt (ja pieejams) savus
darbus, ja tie veikti rokrakstā, vai ierakstīt audio formātā, tad iesūtīt vērtēšanai Eduspace vietnē, kā
iepriekš minēts.

11. Ja mācību stunda notiek tiešsaistē, tad skolēnam jāpieslēdzas ar savu vārdu, uzvārdu, ir jābūt ieslēgtai
kamerai (skolēnam ir jābūt redzamam) un mikrofonam (pēc nepieciešamības). Ja skolēns stundā nereaģē
uz skolotāja jautājumiem un nav ieslēgta kamera, tad skolotājs ir tiesīgs uzskatīt, ka skolēns stundā
nepiedalās, norādot to e-klases žurnālā ar ierakstu “n”;
12. Ievērot komunikācijas laiku plkst. 8.00-17.00. Mācību stundas laikā un skolotāju konsultāciju laikos (pēc
E-klases daļā “Skolas jaunumi” ievietotā grafika), skolēns izmanto iespēju sazināties (E-klases pastā) ar
mācību priekšmetu skolotājiem, lai konsultētos par uzdevumiem un uzdotu jautājumus.
13. Skolotājs ir tiesīgs nelabot iesūtīto darbu, ja iesūtītais attēls ir sliktas kvalitātes vai darbs ir pildīts
nesalasāmā rokrakstā.
14. Ja skolotājs konstatē, ka ir iesūtīti vairāki identiski (vienādi) darbi, skolotājs piedāvā izpildīt līdzīga
satura darbu, nosakot tā saturu, formu un izpildes laiku.
Skolotāja loma un atbildība
15. Skolotājam plānot darbu nākamajai nedēļai līdz piektdienas plkst. 17.00, norādot tiešsaistes stundas
Zoom vai E-klases videozvanā, ierakstot tās dienasgrāmatas sadaļā “Uzdotais”. Ierakstus (uzdoto)
nākamajai dienai veikt līdz plkst. 17.00.
16. Stundas ailē ierakstīt tēmu un sasniedzamo rezultātu, pie uzdotā ierakstīt lakonisku instrukciju: kas, kur,
kad jādara, ja tiek vērtēts, to norāda: FV(%) vai SV(ballēs). Ja plānota tiešsaistes nodarbība (paredzēta
tikai pēc stundu saraksta sava mācību priekšmeta laikā), saiti iekļaut tekstā, pēc tā norādīt ID kodu un
paroli (passcode). Piemērs: Zoom stunda 11:40-12:20. ID: 18317391 Parole: 932849.
17. Tiešsaistes stundas skolēniem plānot, ievērojot noteikto skaitu dienā:
17.1. 1. klasei - 3 stundas;
17.2. 2.-9. klasei - 4 stundas;
17.3. 10.-12. klasei - 5 stundas.
Papildus iespējams organizēt līdz divām MINI tiešsaistes stundām (apmēram 15 min), ko norādīt E-klasē.
(Grozīts ar pedagogu 25.01.2022. sanāksmes lēmumu; stājas spēkā ar 26.01.2022.)

18. Pedagogam ir tiesības izvēlēties, kurus digitālos rīkus, kuras metodes, darba formas un mācību materiālus
izmantot mācību satura apguvei vēl bez Eduspace vides, taču svarīgi ir pārdomāt par resursu pieejamību
skolēniem, par veicamo darbu apjomu, skolēnu slodzi.
19. Lai skolēniem vieglāk orientēties Eduspace vidē, ieteicams:
19.1. apgūstamo tēmu izcelt; to var izdarīt, pie tēmas nospiežot labajā pusē Rediģēt/Izcelt; pie
tēmas kreisajā pusē parādīsies zila svītra;
19.2. apgūstamo tēmu novietot (uzvilkt, turot pie tēmas nosaukuma krustveida bultiņām) kursa
sākumā tūlīt aiz tematiskā plānojuma;
19.3. prezentāciju, DL, atbalsta materiālu, uzdevumu, testu u. c. materiālu nosaukumus veidot
identiskus, kas norādīti E-klasē;
19.4. uzdevumiem rakstīt klāt datumus un/vai klašu grupas.
20. 1.-12. klašu skolēniem darbu iesniegšanas termiņš ir līdz plkst. 17.00. Norādes rakstīt precīzi. Piemēram:
20.1. uzdevums pieejams 8:00-17.00, izpildes laiks 30 min, darbu pilda vienu reizi, tas
iesniedzams Eduspace vidē;
20.2. FV(%) vai SV(ballēs) darbs pieejams 10:40-11:20, izpildes laiks 40 minūtes, darbu veic
uzdevumi.lv vidē.
21. Ja skolēns neiesniedz darbu termiņā/iesniedz tukšu darbu vai darbu, kuru nevar novērtēt, skolēns žurnālā
saņem ierakstu “nv”. Pie FV un SV darbiem iekļaut kritēriju: darba iesniegšanas termiņš, piemēram, 2
punkti.
22. Par kavējumu reģistrāciju:
22.1. ja skolēns nepieslēdzas tiešsaistes nodarbībai, tad skolotājs E-klasē ieliek “n”, audzinātājs
noskaidro situāciju;
22.2. klases audzinātājs pieņem attaisnojuma zīmi no vecākiem gan E-klasē, gan SMS/Whatsapp
formā vai telefoniski;
22.3. klases audzinātājs plkst.10.00 paskatās E-klases sadaļā Pārskati/ Skolēnu/vecāku statistika,
noskaidro, kuri skolēni ir pieslēgušies un kuri nav. Sazinās ar skolēniem/vecākiem un
ieraksta informāciju E-klasē: Galvenā lapa/Pārskati/Žurnāla pielikumi/Individuālās
sarunas ar vecākiem un skolēniem. Šeit arī mācību priekšmeta skolotājs var izlasīt ziņas;
22.4. (svītrots ar pedagogu 25.01.2022. sanāksmes lēmumu).

23. Skolotājam atbildēt uz visām skolēnu un vecāku E-klases vēstulēm. Rosināt skolēniem un kolēģiem
ievērot komunikācijas laiku plkst.8.00-17.00. Ja skolēni raksta vēstules/ziņas pēc norādītā laika, skolotājs
pēc iespējas tuvākā laikā sniedz atbildi. Ieteicams atbildēt uz ziņu nākamās dienas laikā. Skolēnu un
vecāku tālruņa numuri ir pieejami E-klasē: Galvenā lapa/Skolēns/Skolēna personas lieta, izvēlas klasi,
skolēnu.
24. Mācību priekšmeta skolotājiem nodrošināt individuālās konsultācijas attālināti (pēc E-klases žurnālā
ievietotā konsultāciju grafika sadaļā “Skolas jaunumi”).
25. Interneta vidē šobrīd plaši pieejami dažādi portāli (www.uzdevumi.lv, www.soma.lv, www.letonika.lv,
www.zvaigzne.lv, www.tavaklase.lv u. c.), kuros var patstāvīgi mācīties, lasīt mācību grāmatas, pildīt
darba lapas, skatīties video sižetus u. c.
Vecāku loma un atbildība
26. Nodrošināt savam(-iem) bērnam(-iem) (turpmāk – bērna) drošu un mierīgu mācību vidi mājās, emocionāli
atbalstīt, iedrošināt, ja skolēniem nepieciešams padoms laika un darbu plānošanai, tehnisku problēmu
risināšanai u. c. Pārrunāt, kā dienā veicies, kāda bijusi iesaiste mācību procesā (piemēram, vai tiešsaistes
stundā tiek ieslēgta videokamera, atbildēts uz skolotāja jautājumiem u. c.).
27. Nodrošināt, ka katru darba dienu skolēns ir gatavs piedalīties attālinātajā mācību procesā saskaņā ar
mācību stundu sarakstu E-klases žurnālā/dienasgrāmatā.
28. Līdz plkst. 8.00 sazināties ar klases audzinātāju, ja skolēns konkrētajā dienā nevar piedalīties attālinātās
mācīšanās procesā (veselības vai tehnisku iemeslu dēļ).
29. Pārliecināties, ka skolēnam ir pieeja E-klasei (skolēns zina un izmanto savu personīgo lietotājvārdu un
paroli). Ja skolēns ir aizmirsis savu E-klases paroli, tad tā jāatjauno, sazinoties ar klases audzinātāju vai
IT speciālisti I. Silinieci E-klases pastā.
30. Regulāri skatīties un izlasīt E-klases žurnālā veiktos ierakstus, sekot līdzi bērna veicamajiem
uzdevumiem, pārliecināties, ka tie godprātīgi un patstāvīgi tiek izpildīti un nosūtīti skolotājiem.
31. Ja ir jautājumi par mācību materiāliem, sazināties ar mācību priekšmeta skolotāju, izmantojot E-klases
pastu.
32. Konsultācijas pie priekšmetu skolotājiem notiek saskaņā ar konsultāciju grafiku (E-klases daļā “Skolas
jaunumi”).
33. Ja nepieciešama palīdzība vai atbalsts skolēnam un/vai vecākiem, sazināties ar mācību priekšmetu
skolotājiem vai skolas vadību, atbalsta personālu (psihologu, logopēdu, sociālo pedagogu), izmantojot Eklases pastu vai telefoniski (kontaktinformāciju skatīt ģimnāzijas tīmekļvietnē).
34. Ja skolēnam darbam attālināti nepieciešams tehniskais nodrošinājums, tad par to informēt klases
audzinātāju. Ja skolēniem garderobes skapīšos ir palikušas mācību grāmatas, tās vecāki var saņemt
ģimnāzijā no plkst. 8.00 līdz 17.00, vēršoties pie skolas dežuranta.
Lai veiksmīga sadarbība!
Izstrādāts Metodiskajā padomē 25.10.2021.,
grozīts ar pedagogu sanāksmes lēmumu 25.01.2022.

