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RĪKOJUMS 
 

Rīgā 

01.09.2021. Nr. GV-21-66-rs 

 

Par attālinātā mācību procesa 

organizēšanas kārtību 2021./2022.mācību 

gadā 

 

 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.6  

1.punktu un 406 2. apakšpunktu , nosaku:  

 

1. Skolā izglītības procesu īstenot attālināti pamata un vidējās izglītības 

pakāpes izglītojamiem, ja viņiem noteikti obligāti pretepidēmijas 

(karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī, ja skolā ir izsludināta karantīna. 

2. Klašu audzinātājiem:  

2.1. veikt regulāru saziņu ar izglītojamajiem un viņu vecākiem, informēt 

savas audzināmās klases izglītojamos un  vecākus par attālinātas 

mācīšanās norisi un organizāciju; 

2.2. aktualizēt savas audzināmās klases izglītojamo piekļuvi sistēmā 

Mykoob , nepieciešamības gadījumā atjaunot Mykoob paroles un 

tālruņa numurus; 

2.3. sistematizēt alternatīvās komunikācijas iespējas ar savas audzināmās 

klases izglītojamiem (personīgā e-pasta adreses, iespēju kontaktēties 

WhatsApp grupās vai individuāli). 

3.  Mācību priekšmetu skolotājiem:   

 3.1.    izvērtēt mācību plānus un veikt tajos izmaiņas nepieciešamības gadījumā, 

lai    maksimāli efektīvi nodrošinātu mācīšanu un mācīšanos attālināti; 

     3.2.    aktualizēt esošos un sagatavot jaunus mācību materiālus, lai maksimāli 

efektīvi nodrošinātu mācīšanu un mācīšanos attālināti; 

     3.3.    izstrādāt un aktualizēt atbilstošus vērtēšanas kritērijus; 

     3.4.    saņemt atgriezenisko saiti par mācību vielas apguvi; 

     3.5.   komunicēt ar izglītojamajiem saskaņā ar noteikto mācību stundu skaitu 

nedēļā un mācību stundu sarakstu attiecīgajā mācību priekšmetā. 

        4. Atbalsta personāla speciālistiem (psihologs, sociālais pedagogs, speciālais 

pedagogs): 
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    4.1. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas Atbalsta personāla speciālistu darba 

laiks ir no plkst.09.00 -14.00.( mykoob, telefons, WhatsApp)Tālruņa numurs 

S.Pudule 29154338, I.Meikšane 26437072, T.Lavriņenko 20697986. Skolas 

psihologa  Maijas Zvilnas darba laiks ir otrdien, trešdien, 9.00- 14.00, 

 ceturtdien 14.00-19.00., tel. 26482681 

 4.2. kopā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem apzināt 

nepieciešamo atbalstu un tā realizācijas iespējas izglītojamiem; 

 4.3. sazināties ar izglītojamiem, kuriem tiek realizēti individuālie mācību plāni 

vai piemēroti atbalsta pasākumi, vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem, lai vienotos 

par sadarbības iespējām un nepieciešamo atbalstu attālināta mācību procesa 

realizācijas laikā. 

     5. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas medmāsai: 

5.1. Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas medmāsa R.Fedoroviča 

(tālr.26652002) ir pieejama katru darba dienu laikā no plkst.09.00 -14.00 

( mykoob, telefons, WhatsApp); 

5.2. kopā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem apzināt 

nepieciešamo atbalstu un tā realizācijas iespējas izglītojamiem. 

    6. Visiem iesaistītajiem mācību procesā ir saistoši  noteikumi par uzvedību un  

dalību stundās attālinātā mācību procesa laikā: 

 6.1.mācību  stundas tiešsaiste notiek Zoom platformā; 

          6.2.tiešsaistes stundas tiek organizētas  stundu sarakstā plānotajā laikā; 

 6.3.par tiešsaistes stundu skolotājs paziņo iepriekš, ierakstot mykoob.lv 

elektroniskajā žurnālā, nosūtot skolēniem Zoom  saiti uz stundu Mykoob vēstulē. ; 

  6.4.tiešsaistes stundās skolēns piedalās mācību procesā, izpilda skolotāja 

norādījumus, netraucē stundas norisi; 

  6.5.mācību stundas tiešsaistē visi skolēni piedalās ar izslēgtu mikrofonu, ieslēdz to 

pēc skolotāja lūguma; 

  6.6.skolēni reģistrējas stundai ar savu vārdu un uzvārdu; 

  6.7.skolēns laikus brīdina skolotāju, klases audzinātāju par tehniskajām 

problēmām, rūpējas par to novēršanu, savlaicīgi veic pieslēgšanos stundai; 

  6.8.lai mācību process netiktu traucēts,  skolēns dalībai tiešsaistes stundai izvēlas 

piemērotu vietu; 

  6.9.mācību stundas čatu lieto tikai atbilstoši stundas tēmai; 

 6.10.mācību stundās tiek  ievērota uzvedības kultūra. 

 

       7.Rīkojuma izpildes kontroli paturu sev. 

 

 
 

 

 

Direktors J. Japiņš 
 

 
 

 
Leišavniece 

 67229210 

 



 

 3 

 

 

 

 

 

 
 


