Uzmanību!
INFORMĀCIJA 5. – 6. KLAŠU IZGLĪTOJAMIEM UN VECĀKIEM!

1. Saskaņā ar 24.11.2020. Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 grozījumi
"Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", laika posmā no 30.11.2020. līdz 18.12.2020. 5.-6.klasēs
mācības notiek attālināti;
2. Mācību priekšmetu pedagogi mācību sociālajā tīklā “Mykoob” katras nedēļas piektdienās, līdz
plkst.17:00, nosūta izglītojamiem mācību priekšmeta nākamās nedēļas plānu, kurā skaidri
definēta mācību stundas tēma/temats, atgriezeniskā saite un izmantojamie resursi, vērtēšana;
3. Laika posmā no 30.11.2020. līdz 18.12.2020. mācību stundas 5.-6.klasēs notiek tiešsaistē MS
Teams platformā 70% apjomā, atlikušo stundu skaits tiek plānots kā patstāvīgo, teorētisko,
praktisko un radošo darbu/uzdevumu izpilde;
4. Direktores vietnieks informātikas jomā nepieciešamības gadījumā sniegs atbalstu skolas
pedagogiem, izglītojamiem un vecākiem IT jautājumos;
5. Lai veicinātu un nodrošinātu rezultatīvu un jēgpilnu atgriezenisko saiti, priekšmeta skolotāji
organizē individuālos konsultācijas tiešsaistē platformā MS Teams (konsultācija ir ieplānota
MTeams kalendārā);
6. Par mācību sasniegumu vērtēšanu:
6.1.

Pedagogs mācību sociālajā tīklā “Mykoob” fiksē izglītojamā uzdotā uzdevuma (darba)
neizpildi, lietojot apzīmējumu „n/v” (nav vērtējuma), izglītības iestādes vērtēšanas
sistēmas noteiktajā kārtībā, uzdoto uzdevumu (darbu) neizpilde jāfiksē piecu darba dienu
laikā.

6.2.

Izglītojamajam ir tiesības uzlabot attālinātā mācību procesa laikā mācību priekšmetos
iegūtos vērtējumus divu nedēļu laikā, informējot par to priekšmeta pedagogu.

6.3.

Mācību sociālajā tīklā “Mykoob” tiek fiksēti izglītojamā mācību stundu kavējumi un
izglītojamajam uzdotā uzdevuma (darba) neizpilde.

6.4.

Pedagogiem izglītojamie laikus jānodrošina ar skaidru informāciju par vērtēšanas saturu
un kārtību (sasniedzamie rezultāti, uzdevuma izpildes nosacījumi, vērtēšanas kritēriji,
darba izpildes termiņi, vērtējuma izlikšanas princips).

7. Atgriezeniskā saite starp pedagogu un izglītojamo:
7.1.

ja pedagogs pēc noteikta termiņa nesaņem no izglītojamā atgriezenisko saiti, viņš par to
informē klases audzinātāju, izmantojot www.mykoob.lv sistēmu vai telefoniski, katrs
jautājums tiek risināts individuāli;

7.2.

visu saziņu ar izglītojamiem un vecākiem mācību jautājumos veikt izmantojot mācību
sociālo tīklu www.mykoob.lv, papildus pedagogs piedāvā mācību platformas: MS
Teams, uzdevumi.lv., u.c.
Skolas vadība.

