
Informācija skolēniem un skolēnu vecākiem par 
attālinātā mācību procesa norisi Maltas vidusskolā 

 
Cienījamie skolēni un skolēnu vecāki, 

sekmīgai mācību procesa īstenošanai ārkārtas situācijā aicinām uz sapratni, 
sadarbību,  savstarpēju atbalstu!   

1.No 23.03. līdz 14.04. mācību process notiek attālināti atbilstoši Maltas vidusskolas 

pagaidu stundu sarakstam. 

2.Stundu saraksts un stundu laiki ir mainīti. (skat. informāciju skolas mājas lapā 

skola.malta.lv ) 

3.Skolotāji ievada e- žurnālā 1. – 12. klašu izglītojamajiem stundas tēmu atbilstoši 

stundu sarakstam. 

4.5. - 12. klašu izglītojamajiem līdz plkst. 9.00 skolotājs nosūta vēstuli  e-klases pastā 

ar skaidriem un nepārprotamiem uzdevumu nosacījumiem, mācību materiāliem utt.  

5.1. - 4.klašu izglītojamo vecākiem sākumskolas skolotāji nosūta vēstuli e-klases 

pastā iepriekšējā dienā līdz plkst.16.00 ar skaidriem un nepārprotamiem uzdevumu 

nosacījumiem, mācību materiāliem utt.  

6.Pirmsskolas grupas pedagogi sazinās ar vecākiem un informē par veicamajiem 

uzdevumiem. 

7. Plkst.9.00 skolēns iepazīstas ar e-klases pastā nosūtītās vēstules saturu un līdz 

plkst.16.00 veic uzdevumus, atbilstoši skolotāju norādēm. 

8. Skolotāji izmanto jau pieejamos mācību materiālus – mācību grāmatas, darba 

burtnīcas un darba lapas, pieejamos digitālos resursus, video, TV raidījumus utt. 

9. Stundu laikā skolotājs ir sasniedzams, ja nepieciešams sniedz konsultācijas 

skolēniem e-pastā vai telefoniski. 

10. Skolēniem, kuriem nav interneta pieslēguma un viedierīču, skolotāji sagatavo 

mācību materiālus izglītojamajiem pieejamā formā. Skolotāji mācību materiālus 

nodod skolēniem vai viņu vecākiem klātienē. 

11. Mācību sasniegumu atspoguļošana e-klasē notiek atbilstoši skolā pieņemtajai 
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. 

12. Skolotāji sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas administrāciju, sociālo pedagogu, 
vecākiem, ja skolēns nepiedalās attālinātās mācīšanās procesā.                                                                                                        

http://skola.malta.lv/


Skolēna loma un atbildība 

Aktīvi iesaistās attālinātās mācīšanās 
procesā. 

  

Ja kādu iemeslu dēļ skolēns nevar 
piedalīties attālinātās mācīšanās 
procesā, tad par to  informē klases 
audzinātāju. 

  

Iepazīstas ar informāciju e-žurnālā 
(mājas darbi; e-pasts), plāno savu 
laiku un līdz 16.00 veic uzdevumus 
atbilstoši skolotāja norādēm. 

  

Ja uzdoto nevar veikt tehnisku 
problēmu dēļ, tad informē mācību 
priekšmeta skolotāju un vienojas par 
laiku, kad darbs tiks iesniegts. 
 

Izmanto iespēju konsultēties ar 
skolotājiem (no plkst.9.00 līdz 
plkst.16.00). 

  

 Skolēniem, kuriem nav interneta 
pieslēguma un viedierīču, izmanto 
skolotāju sagatavotos mācību 
materiālus, saņemtos klātienē. 

  
 

Vecāku loma un atbildība 

Nodrošināt, ka skolēns katru darba 
dienu mācību laikā ir mājās un gatavs 
piedalīties attālinātās mācīšanās 
procesā. 

  

Informēt klases audzinātāju, ja bērns 
konkrētā dienā nevar piedalīties 
attālinātās mācīšanās procesā 
(veselības vai tehnisku iemeslu dēļ). 

  

Pārliecināties, ka  skolēnam ir pieeja 
e-klasei (skolēns zina lietotājvārdu un 
paroli). Paroli iespējams atjaunot, 
sazinoties ar klases audzinātāju. 
 

Izmanto piekļuvi e-klasei, lai 
sazinātos, sekotu informācijai un 
skolēnu sasniegumiem. 

  

Vecāki, kuru bērniem nav interneta 
pieslēguma un viedierīču, saņem 
klātienē skolotāju sagatavotos mācību 
materiālus. 

  

Atbalstīt bērnu attālinātās mācīšanās 
procesā – palīdzēt iekārtot darba 
vietu, palīdzēt plānot laiku. Dienas 
beigās pārrunāt, kā skolēniem veicies. 

Būsim atbildīgi! 


