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Kārtība attālinātā mācību procesa nodrošināšanā no 2021.gada 4.janvāra Alūksnes novada
vidusskolā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, APSTIPRINU
,, Kārtība attālinātā mācību procesa nodrošināšanā no 2021.gada 4.janvāra Alūksnes novada
vidusskolā.”
Pielikumā: Pielikums Nr. 1 ( 2.lapas )

Pielikums nr. 1

Kārtība attālinātā mācību procesa nodrošināšanā no 2021.gada 4.janvāra
Alūksnes novada vidusskolā
1. Mācības skolēniem notiek attālināti, kamēr nav citādāku valdības lēmumu un ierobežojumu
atcelšanas noteikumu par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai.
2. Visas mācību priekšmetu stundas notiek atbilstoši stundu sarakstam vai konkrētās dienas
izmaiņām.
3. Par nākošās nedēļas tiešsaistes stundām e-klasē informācija līdz katras piektdienas plkst.18.oo.
Saite uz stundu tiks nosūtīta e-klases dienasgrāmatā 5 minūtes pirms stundas sākuma. Tiešsaistes
stundas notiks ZOOM platformā.
4. Pirmdienā līdz plkst.8.3o skolēna dienasgrāmatā sadaļā Tēma ir ierakstīti uzdevumi visai nedēļai.
5. Ja nepieciešams skaidrojums, tad konkrētajā dienā, kad ir mācību stunda, mācību priekšmeta
skolotājs e-klases pastā līdz plkst.8.3o nosūta informāciju. Dienā, kad paredzēts kāds rakstisks
vai mutisks darbs, tad tas norādītajā formā jāiesūta e-klasē līdz plkst.17.oo vai skolotāja
norādītajam laikam.
6. Ja skolēns konkrētajā dienā nebūs piedalījies tiešsaistes stundā, tad attiecīgajā mācību priekšmetā
tajā dienā tiks veikts ieraksts, ka nav bijis stundā ,,n’’.
7. Ja skolēns nav iesūtījis norādītajā laikā darbu, tad attiecīgajā mācību priekšmetā tiks veikts
ieraksts nav vērtējuma ,,nv’’.
8. Skolotāji skolēniem sniedz atgriezenisko saiti līdz nākošajai stundai vai tiešsaistes stundas laikā.
9. Darbu vērtēšanā saglabājas “Alūksnes novada vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtība”.
10. Ja skolēns nevar piedalīties stundā, tad vecāks pirms konkrētās dienas sākuma piesaka kavējumu
e-klasē, kā tas noteikts “Alūksnes novada vidusskolas mācību procesa organizēšanas ar
2020.gada 1.septembri kārtībā”.
11. Mācību stundu laikā skolēns atrodas savā dzīves vietā, izņemot gadījumu, ja kādā mācību
priekšmetā uzdots uzdevums ārpus tās.
12. Saziņā tiek ievērots lietišķais stils un darba laiks darba dienās no plkst.8.oo līdz plkst.17.oo
(īsziņās, WhatsApp, telefonsarunā).
13. Kārtība, kas jāievēro tiešsaistes stundās (zoom platformā):
13.1. Tiešsaistes stundām skolēni pieslēdzas ar savu vārdu un uzvārdu.
13.2. Nav pieļaujama zoom.us saites nodošana trešajām personām.
13.3. Tiešsaistes stundas laikā skolēni kameru tur ieslēgtu, bet mikrofonu izslēgtu. To ieslēdz
uzdodot jautājumu vai pēc skolotāja uzaicinājuma.
13.4. Ja skolēnam nav kameras vai mikrofona, par to informē klases audzinātāju. Stundas laikā
saziņa notiek “čatā”.
13.5. Ja tiešsaistes stundas laikā nenotiks komunikācija ar skolotāju, tad tiks veikts ieraksts, ka
nav bijis stundā ,,n’’.
13.6. Tiešsaistes stundās skolēns piedalās mācību procesā, izpilda skolotāja norādījumus, nedara
citas lietas, ar savu rīcību netraucē klasesbiedriem un skolotājam.
13.7. Piedaloties tiešsaistes stundās, tiek ievēroti uzvedības un ētikas noteikumi. Dalībnieks ir
pieklājīgi saģērbies un sakārtojis savu darba vietu.

13.8. Vienai klasei maksimāli atļautais tiešsaistes stundu skaits dienā ir līdz 5 stundām. Ja tiek
organizētas bloka stundas, skolotājs iepriekš informē skolēnus un vienojas par starpbrīža
nepieciešamību.
13.9. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams piedalīties tiešsaistes stundā, par to uzreiz (mācību
stundas laikā vai pirms tās) informē skolotāju ar īsziņas vai vēstules e-klasē starpniecību.
13.10. Skolēniem nav atļauts veikt tiešsaistes stundas videoierakstu.
14. Ja ir radušās kādas tehniskas problēmas pilnvērtīgi turpināt attālināto mācību procesu, skolēns
pats vai vecāki nekavējoties informē klases audzinātāju.
15. Ja skolēns neievēro un pārkāpj šajā kārtībā 12.,13.,14.punktu, tad atbilstoši pārkāpuma
smagumam:
- notiek saruna ar skolēnu,
- notiek saruna ar vecāku,
- tiek ziņots sociālajam dienestam, bāriņtiesai, policijai vai kādai citai institūcijai,
- vidējās izglītības posmā atskaitīts no skolēnu skaita.
16. Ar kārtību skolēns iepazīstināts klases stundā. Klases audzinātājs par to ir izdarījis ierakstu eklasē. Kārtība ievietota skolas mājas lapā www.anv.lv.

Attālinātais mācību process
Alūksnes novada vidusskolā
Atgriezeniskā saite:
Komunikācija:
e-klase
telefoniski
WhatsApp
ZOOM

Līdz norādītajam termiņam skolēns
atsūta skolotājam izpildīto uzdevumu vai
atsauci, ka vielu sapratis.
Skolotājs mutiski vai rakstiski līdz
nākošajai stundai vai tiešsaistes stundā
sniedz skaidrojumu vai izliek vērtējumu.

Konsultācija:
Mācību stundu saraksts:
Pēc apstiprinātā mācību stundu
saraksta un konkrētās dienas
izmaiņām.

Uzdevumu saņemšana:
Katru pirmdienu visas nedēļas veicamie
darbi e-klases dienasgrāmatā.

Skolēniem ir iespēja uzdot
jautājumus par neizprasto vielu
skolotājam e-klasē, WhatsApp,
telefonsarunā.

Kavējumu uzskaite:
Ja skolēns nav piedalījies tiešsaistes stundā,
veicis komunikāciju, tad skolotājs žurnālā
atzīmē stundas kavējumu ar “n”.

