Attālinātā mācību procesa organizācija

No 23. marta līdz 14. aprīlim mācības notiks tikai attālināti. Skola nodrošinās tikai obligāto
mācību saturu, tātad fakultatīvās stundas, interešu izglītības pulciņi, individuālās stundas
nenotiks.
Tā kā šāda pieredze mums būs pirmoreiz, lūdzam vecākus ik dienas iesaistīties un palīdzēt
bērniem, īpaši jaunāko klašu skolēniem. Informējiet skolotāju, ja kaut ko no prasītā nevarat
paveikt tehnisku iemeslu dēļ.
Mācības attālināti notiks katru dienu atbilstoši esošajam stundu sarakstam.
Brīvlaika nedēļā lūdzam vecākus palīdzēt bērniem sagatavoties attālinātām mācībām:
 pārliecināties, vai skolēnam ir e-klases lietotājvārds un parole, vai viņš prot tos lietot; ja
nav vai aizmirsta, lūgt klases audzinātājam piešķirt jaunu;
 atnākt uz skolu un paņemt skolā atstātās mācību grāmatas un citus mācību piederumus
(1.-3. klašu skolēniem vizuālajai mākslai un mājturībai).
Skolotājs sagatavos mācību materiālu, kas skolēnam jāapgūst mājās, ierakstīs to e-klases
dienasgrāmatā. Skolēnam skatīties ierakstus konkrētajā dienā (pirmdienas veicamais
darbs ir ierakstīts dienasgrāmatas pirmdienas mājasdarbu ailēs). Skolotājam būs precīzi
jāieraksta, kādi konkrēti uzdevumi jāveic un kā jāiesniedz paveiktais. Pie ieraksta var būt
pielikums, kurā sīkāk paskaidroti uzdevumi, pievienotas darba lapas, instrukcijas, prezentācijas,
saites u.c. Šos ierakstus katrai dienai skolotāji veiks iepriekšējā dienā.
Ņemot vērā iespēju, ka E-klasē pirmdien, 23.martā, varētu būt pārslodze, mācību
uzdevumu plānojums tiks ievietots arī skolas mājas lapā.
Skolotājs arī paredzēs veidu, kā pārliecināsies par skolēnu veiktajiem uzdevumiem, veidu, kā
tiks vērtētas apgūtās prasmes, veidu, kā saņems no skolēniem informāciju par paveikto.
Skolēni izpildītos uzdevumus elektroniski iesniedz skolotājam 24 stundu laikā kopš konkrētās
mācību stundas sākuma, izņemot atsevišķus pārbaudes darbus, kuriem tiks noteikts konkrēts
izpildes laiks. Ieplānotie pārbaudes darbi būs redzami e-klases dienasgrāmatā.
Par katras stundas paveikto skolotājs e-klases žurnālā veic ierakstu “+” vai “–“ (ir vai nav
saņemts stundā veicamais izpildītais darbs).
Ja skolēns slimības vai citu iemeslu dēļ nevar piedalīties mācībās arī attālināti (mājās), vecāki
nekavējoties par to informē klases audzinātāju. Klases audzinātājs informē priekšmetu
skolotājus, kuri e-klases žurnālā atzīmē kavējumus.
Ja skolotājam ir darba nespēja, tiek nozīmēts skolotājs aizvietotājs, kurš ieraksta uzdevumus un
kuram skolēni nosūtīs paveikto. Stundu izmaiņās būs redzams, kurš skolotājs attiecīgās
stundas aizvieto.

Konsultācijas:
Ja skolēnam nepieciešama papildus palīdzība, viņš sazinās ar skolotāju e-klases pastā vai
izmantojot citu skolotāja piedāvāto saziņas formu. Konsultāciju laiks ir katru darba dienu 16.0017.00.

Pagarinātās grupas skolotāji
Nodrošina konsultācijas uzdevumu izpildē. Laiks atbilstoši pagarinātās dienas grupas grafikam.
Konsultācijas notiek skolotāja norādītajā veidā - e-klases pastā vai telefoniski (būs precīza
informācija e-klases pastā).

Ja kādu no skolēniem uzdotajiem darbiem nav iespēju veikt norādītajā laikā vai veidā,
lūdzu sazinieties ar mācību priekšmeta skolotāju, un skolotājs piedāvās citu iespēju.
Skolotājs ir atbalsts un palīgs šajā mācīšanās procesā!

Cien. vecāki! Lūdzu, kopīgi saplānojiet ar bērnu dienas režīmu katrai dienai!
Uzticēsimies un atbalstīsim viens otru!

Ar cieņu
Salaspils 1. vidusskolas administrācija

