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Par mācību procesa plānošanu un īstenošanu Covid-19 pandēmijas apstākļos 

 

 

1. Lai efektivizētu mācību procesu Covid-19 pandēmijas apstākļos, no 2021.gada 4.oktobra 

Liepājas 7.vidusskolas pedagogiem rīkoties sekojoši: 

1.1.ja klase atrodas karantīnā pedagogs organizē mācību procesu attālināti, izmantojot ZOOM 

platformu atbilstoši stundas sarakstam, ja pedagogam ir pieejams tehniskais nodrošinājums; 

1.2.ja klase atrodas karantīnā un pedagogam nav pieejams tehniskais nodrošinājums attālinātās 

stundas organizēšanai pedagogs, sagatavo izskaidrojošus, izglītojamajiem saprotamus un uz 

mācību procesu orientētu mācību līdzekļus, tos savlaicīgi ievietojot skolvadības sistēmā “E-

klase”; 

1.3.gadījumos, kad klase atrodas karantīnā, pedagogam ir pienākums, izmantojot skolvadības 

sistēmu “E-klase”, savlaicīgi informēt par savām metodēm izglītojamos, izglītojamo vecākus 

vai likumiskos pārstāvjus, klases audzinātāju un atbildīgo direktora vietnieku mācību darbā. 

Pedagoga pienākums aizpildīt 2 dienu laikā elektronisko stundu plānojumu kārtējai nedēļai; 

1.4.ja pedagogs atrodas karantīnā un viņam ir izsniegta darbnespējas lapa (slimības lapa), 

pedagogs attiecīgi nevada mācību stundas. Šādos gadījumos klases audzinātājs, pēc 

informācijas saņemšanas no izglītības iestādes administrācijas, savlaicīgi par to informē 

izglītojamos, izglītojamo vecākus vai likumiskos pārstāvjus. Ja ir iespējams, izglītības iestāde 

nodrošina prombūtnē esošā pedagoga aizvietotāju, lai stundas tiktu organizētas atbilstoši 

stundu sarakstam; 

1.5.ja pedagogs atrodas karantīnā un viņam nav izsniegta darbnespējas lapa (slimības lapa), 

pedagogs organizē mācību procesu atbilstoši rīkojuma 1.1.punktam. 

 

2. Lai sabalansētu mācīšanas un mācīšanās noslodzi Covid-19 pandēmijas apstākļos, 

organizējot attālināto mācību procesu, no 2021.gada 4.oktobra Liepājas 7.vidusskolas 

pedagogiem rīkoties sekojoši: 

2.1.nodrošināt 50% tiešsaistes mācību stundas un 50% mācību stundas ar skaidrojošo izglītojamā 

patstāvīgo darbu 1. – 6.klasēs, neuzdodot mājasdarbus. Pedagogam informēt izglītojamos par 

tiešsaistes nodarbību, nosūtot piekļuves saiti skolvadības sistēmā “E-klase”, vismaz līdz 

iepriekšējās darba dienas plkst. 17:00; 



 

 

2.2.nodrošināt 50% tiešsaistes mācību stundas un 50% mācību stundas ar skaidrojošo izglītojamā 

patstāvīgo darbu 7. – 12.klasēs mācību priekšmetos, kuros nav paredzēti valsts pārbaudes 

darbi, neuzdodot attiecīgajos mācību priekšmetos mājasdarbus. Pedagogam informēt 

izglītojamos par tiešsaistes nodarbību, nosūtot piekļuves saiti skolvadības sistēmā “E-klase”, 

vismaz līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 17:00; 

2.3.nodrošināt vismaz 80% tiešsaistes mācību stundas 7. – 12.klasēs mācību priekšmetos, kuros 

ir paredzēti valsts pārbaudes darbi, tai skaitā, dabas zinību jomas mācību priekšmetos. 

Mājasdarbu uzdošana pēc pedagoga ieskatiem. Pedagogam informēt izglītojamos par 

tiešsaistes nodarbību, nosūtot piekļuves saiti skolvadības sistēmā “E-klase”, vismaz līdz 

iepriekšējās darba dienas plkst. 17:00; 

2.4.pedagogs var plānot un uzdot izglītojamajam praktisko, pētniecisko vai radošo darbu, kurš ir 

izpildāms vismaz vienu nedēļu, par to vismaz trīs nedēļas iepriekš informējot, izskaidrojot 

vērtēšanas kritērijus un tos savlaicīgi atspoguļojot skolvadības sistēmā “E-klase”. 

 

3. Klases audzinātājiem informēt par rīkojuma saturu izglītojamos un izglītojamo vecākus vai 

likumiskos pārstāvjus. 

 

4. Direktora vietniekiem izglītības jomā nodrošināt rīkojuma izpildes monitoringu un 

nepieciešamības gadījumā, pēc pieprasījuma un būtības, sniegt pedagogam nepieciešamo 

atbalstu. 

 

 

 

Skolas direktors         Pāvels Jurs 

 

 

 

 
  


