AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!
Sakarā ar Covid - 19 saslimšanas gadījumu skola nosaka attālināto mācību procesu 2.a,2.c,
3.a, 4.a, 4.b, 4.c klasēm.
Tiek noteikta mājas karantīna laika posmā no 16.11.2020. līdz 25.11.2020. ieskaitot 3.a
klasē vienai grupai 15 izglītojamiem, 4.b klases vienai grupai 13 izglītojamiem, 4.c klasē 27
izglītojamiem.
Mājas karantīnas laika posmā no 16.11.2020. līdz 26.11.2020. ieskaitot 4.a klasē 27
izglītojamiem.
Mājas karantīnas laika posmā no 16.11.2020. līdz 27.11.2020. ieskaitot skolas 2.a klasē
vienai grupai 12 izglītojamiem, 2.c klasē vienai grupai 13 izglītojamiem.
Visiem izglītojamiem tiek noteikts attālināts mācību process, izmantojot platformu MS
Teams un e-žurnālu Mykoob.lv.
Mācību priekšmetu skolotāji stundu plānus skolēniem un vecākiem nosūta e-žurnālā
mykoob 16.novembrī līdz plkst. 10:00 (mācību nedēļai 16.11. – 20.11.), 20.novembrī (mācību
nedēļai 23.11. – 27.11.), norādot tiešsaistes stundas un konsultācijas, kā arī stundu plānojumu
strukturētu tabulā, kurā norādīta mācību priekšmeta tēma/temats, atgriezeniskā saite, izmantojamie
resursi un vērtēšana (informācijai tabulā ir informatīvs raksturs!):
____.novembris
_______. novembris
Pirmdiena 1 stunda
Otrdiena 2 stundas
Tēma/temats Piemērs: Kas
Piemērs:
mums ir Latvija.
Darbības vārds.
Latvija mūsu valsts.
Tiešais/atgriezeniskais;
Uzd.
Pirmatnīgs/atvasināts;
darba burtnīcā 109.lpp.44 Konjugācijas.
Pabeigt visu 44.lpp.
Atgriezeniskā NESŪTĪT!
saite

Resursi

Vērtēšana

Mācību grāmata.

________. novembris
piektdiena 1 stunda
Piemērs: Kas
mums ir Latvija.
Latvija mūsu valsts.
Latvijas valsts simboli.

Izpildītu darba lapu foto/ Tiešsaistes stunda (datums)
Word dok. iesūtīt līdz __. (laiks)
oktobra plkst.16:00
Satiekamies platformā MS
Teams
NEPIECIEŠAMS:
burtnīca
un pildspalva/zīmulis, mācīb
u grāmata un
darba
burtnīca.
Skolotājas sagatavotas Izlasīt informāciju
darba lapas.
https://www.uzdevumi.lv/p/lat
Tiks nosūtītas (datums). vijas-vesture/6-klase/latvijasvalsts-12688/re-3a05b255b0ca-4f77-9cc8d3d04e60b6f9
Dalība stundā i/ni;
darbs stundā - atzīme.

Dalība stundā i/ni;
darbs stundā - atzīme.

Pedagogi, izglītojamie un vecāki, iepriekš saskaņojot, papildus var izmantot:
Skype,Viber un WhatsApp.
Informācija par veicamajiem mācību uzdevumiem tiks ievietota mācību sociālajā
tīklā Mykoob ,kā arī visa aktuālā informācija tiks ievietota mācību sociālajā tīklā Mykoob un
skolas mājaslapā www.89vsk.
Aktuālai informācijai par Rīgas 89. vidusskolas attālinātā mācību procesa organizēšanu savlaicīgi
sekojiet portālā Mykoob!
Skolas vadība

