
Mācības attālināti Alojas Ausekļa vidusskolā 

No 23.marta mācību darbs Alojas Ausekļa vidusskolā notiks attālināti pēc direktores apstiprināta darba plāna. 

Visa attālināto mācību informācija būs pieejama e-klasē. 

SKOLĒNIEM par attālinātām mācībām: 

1. Katru darba dienu līdz plkst.9.00 savā E-klases pastā saņemsi darba uzdevumus ar norādēm 

konkrētajā mācību priekšmetā; 

2. Katru darba dienu līdz plkst.12.00 ieej E-klases pastā, izmantojot SAVU piekļuves vārdu un paroli. 

Iepazīsties ar atsūtīto informāciju un veicamajiem uzdevumiem;  

3. Atbilstoši E-klasē saņemtajiem norādījumiem, plāno savu darba laiku un veic uzdotos uzdevumus; 

4. Darbus skolotājiem iesniedz norādītajos termiņos. Ja to nevari izdarīt (piemēram, veselības stāvokļa 

dēļ, tehnisku problēmu dēļ), informē mācību priekšmeta skolotāju un vienojies par laiku, kad darbi 

tiks iesniegti; 

5. Veiktos darbus iesūti skolotājam ne vēlāk kā līdz norādītās dienas plkst.17.00, ja vien nav norādīts 

citādi; 

6. Skolotājs tev sniegs atgriezenisko saiti rakstiski, mutiski un, fiksējot vērtējumu e-klases žurnālā (i/ni 

vai vērtējums 10 ballu skalā); 

7. Ja norādītajā dienā, darbu nebūsi nosūtījis, tiks informēti vecāki un klases audzinātājs; 

8. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora tehniskās problēmas) sazinies ar priekšmeta skolotāju 

vai klases audzinātāju un vienojies par tālāko rīcību. 

9. Izmanto iespēju, darba plāna tabulā norādītajos laikos, sazināties ar mācību priekšmeta skolotāju, lai 

konsultētos un uzdotu jautājumus. 

10. Ja darbu būsi veicis nepareizi, skolotājs ar tevi sazināsies un vienosies par turpmāko sadarbību un 

papildus veicamajiem uzdevumiem. 

11. Ja skolotājs paredzējis tiešsaistes aktivitātes, savu tehnisko iespēju robežās tajās piedalies. 

 

VECĀKIEM par attālināto mācīšanos: 

1. Sekojiet, lai jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā, ja nepieciešams palīdziet ar 

padomu tiešsaistes jautājumos. Dienas beigās pārrunājiet, kā skolēnam veicies; 

2. Ja iespējams, nodrošiniet skolēnam datoru un/vai telefonu ar interneta pieslēgumu. Ja tas nav 

iespējams, vecāku pienākums ir ziņot par to klases audzinātājam, lai mācību priekšmeta skolotājs 

varētu nodrošināt mācību materiālus drukātā formātā; 

3. Katru pirmdienu (23.03., 30.03., 6.04.) no plkst.9.00 līdz 15.00 mācību materiālus drukātā formātā 

varēs saņemt skolā, halles vestibilā. Nākošās nedēļas pirmdienā (kad skolēns veicis visus uzdevumus) 

mācību materiāli jānogādā atpakaļ skolā; 

4. Vecāki ir atbildīgi par to, lai mācību materiāli drukātā formātā katru pirmdienu no skolas tiek paņemti 

un pēc nedēļas aizpildīti atnesti atpakaļ; 

5. Palīdziet skolēnam, atbilstoši E-klasē saņemtajiem norādījumiem, plānot darba laiku un veikt dotos 

uzdevumus.  

6. Sekojiet, lai veiktos uzdevumus skolēns nosūtītu skolotājam ne vēlāk kā līdz norādītās dienas 

plkst.17.00, ja vien skolotājs nav norādījis citādi. 

7. Ja norādītajā dienā, uzdevumu skolēns nebūs nosūtījis, skolotājs vai klases audzinātājs sazināsies ar 

vecākiem. 

8. Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta, datora problēmas u.c.) informējiet klases audzinātāju. 

9. Pārliecinieties vai jūsu bērnam ir pieeja E-klasei caur SKOLĒNA profilu (skolēns zina lietotājvārdu 

un paroli). Paroli iespējams atjaunot, sazinoties ar klases audzinātāju. 

10. Darba plāns nākamajai nedēļai vecākiem būs pieejams piektdienās pēc plkst.15.00 (sekojiet 

informācijai E-klasē).  

 

Pamatojoties uz direktora rīkojumu, mācību priekšmeti 5.-12.klasei  tiks apgūti pa dienām pēc šāda grafika: 

Pirmdiena: latviešu valoda, literatūra, filozofija; Otrdiena: angļu valoda, krievu valoda, vācu valoda; 

Trešdiena: matemātika, bioloģija, veselības mācība; Ceturtdiena: fizika, ķīmija, soc.zin., dabaszinības; 

Piektdiena: ģeogrāfija, vēsture, ekonomika. 


