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Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu 
Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” 40.6 1. apakšpunktu 
 

Jelgavas Pārlielupes pamatskolas kārtība, kādā īsteno izglītības procesu attālināti 
2021./2022. mācību gadā 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Attālinātais  mācību  process  tiek  nodrošināts  izglītojamajiem,  klasēm,  pamatojoties  uz  
SPKC  (slimību un profilakses kontroles centrs) sniegto informāciju par  pašizolāciju vai 
karantīnu un pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem.  

2. Attālināto mācību procesu nodrošina  izglītojamajiem, pamatojoties uz vecāku/likumīgo 
aizbildņu sniegto informāciju par saslimšanas Covid-19 riskiem ģimenē.  

II. Attālināta mācību procesa plānošana un organizēšana 

3. Mācības attālināti notiek  pēc apstiprināta stundu saraksta. 

4.  Mācību satura apguvei izmanto šādas platformas:  

• Zoom, 

• Uzdevumi.lv, 

• Soma.lv 

• Tava klase 

• u.c., ja pedagogs ir pārliecinājies, ka izglītojamajiem ir pieejamas attiecīgās platformas un to 
lietošana viņiem nesagādā problēmas. 

5. Ir noteikti šādi komunikācijas un saziņas veidi ar izglītojamajiem, vecākiem:   
• www.e-klase.lv , 
• e-pasts, 

• WhatsApp grupa pedagoga vadībā,  

• tālrunis — zvani un sms,  

• Zoom. 
6. Pedagogi līdz stundas sākumam e-klases dienasgrāmatā  ievieto Zoom saiti. 

7. Izglītojamo mācību sasniegumu  vērtēšana  notiek  saskaņā  Jelgavas Pārlielupes pamatskolas 
izglītojamo  mācību  sasniegumu  vērtēšanas  kārtību. 



8. Ja iesaistītām personām  ir  jautājumi,  kurus  nespēj  atrisināt  sadarbībā  ar priekšmetu 
skolotājiem/klašu audzinātājiem, jāsazinās ar skolas administrāciju, rakstot  vēstuli e-klasē vai uz 
skolas e-pasta adresi: parlielupe.psk@izglitiba.jelgava.lv 

III. Pedagogu atbildība 
9. Pielāgo  mācību  priekšmeta  programmu  atbilstoši  attālinātā  mācību  procesa specifikai.   
10. Savlaicīgi ievieto zoom saiti e-klases dienasgrāmatā. 
11. Mācību stundu plāno atbilstoši izglītojamo vecumposmam, prasmēm un zināšanām. 
12. E-klases dienasgrāmatā sadaļā “uzdots” norāda izpildes laiku un atgriezeniskās saites veidu.  
13. Vērtē uzdevumu izpildi, sniedz atgriezenisko saiti. 
14. Vada individuālās konsultācijas mācību priekšmetos pēc noteikta saraksta. 
15. Ja  skolēns  nepiedalās  tiešsaistes  stundā  bez  attaisnojoša  iemesla,  e-klases žurnālā veic 

ierakstu “n”. 
16. Sadarbojas ar klases audzinātāju, sociālo pedagogu, skolas vadību, ja izglītojamais 

nepiedalās attālinātajās mācībās. 
17. Atbalsta personāls konsultē pedagogus un izglītojamos, kam nepieciešams atbalsts. 

IV. Izglītojamo  atbildība 

18. Ievēro mācību stundu sarakstu un savlaicīgi pieslēdzas tiešsaistei, izmantojot tikai savu 
profilu.  

19. Stundā piedalās ar savu vārdu, uzvārdu, ieslēgtu kameru un izslēgtu mikrofonu, mikrofonu  
ieslēdz tad, ja to lūdz pedagogs.  

20. Atbildīgi pilda mācību uzdevumus. 
21. Izpildītos uzdevumus iesūta mācību priekšmeta skolotājam norādītajā veidā un termiņā. 
22. Ja nevar izpildīt kādu mācību uzdevumu, piemēram, veselības stāvokļa, tehnisku iemeslu 

dēļ, informē mācību priekšmeta skolotāju un vienojas par laiku, kad darbs tiks iesniegts. 
23. Ievēro fizisko personu datu aizsardzības normas. Neveic  stundas ierakstu. 

V. Vecāku atbildība 
24. Nodrošina bērna pieslēgšanos tiešsaistes stundām. 
25. Pārliecinās, ka bērns dienas laikā ir mācījies un seko līdzi uzdevumu nodošanas termiņiem. 
26. Ja bērns ir saslimis, dienas laikā informē klases audzinātāju. 
27. Neskaidros jautājumus risina, ievērojot secību – mācību priekšmeta skolotājs, klases 

audzinātājs, skolas vadība. 
28. Ievēro fizisko personu datu aizsardzības normas. Neveic stundas ierakstu. 
29. Garantē, ka bērns karantīnas laikā atrodas mājās. 

 
VI. Noslēguma jautājumi 

 
30. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī. 

 
Jelgavas Pārlielupes pamatskolas direktore                                                          I.Arbidane 

 


