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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

OGRES BASKETBOLA SKOLAS
KĀRTĪBA DROŠA IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĒŠANAI,
IEROBEŽOJOT COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBU
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumiem
Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
Papildināts saskaņā ar Ogres novada Izglītības pārvaldes
rīkojumu Nr. 1-9/14 “Par Ogres novada pašvaldības
izglītības iestāžu darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā.”
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Kārtība izstrādāta, lai nodrošinātu un organizētu attālinātu mācību procesu un sniegtu
informāciju visām iesaistītajā pusēm – pedagogiem, izglītojamajiem un vecākiem.
2. MĀCĪBU PROCESA PLĀNOŠANA UN ORGANIZĒŠANA
2.1. Mācības attālināti notiek pēc nodarbību saraksta.
2.2. Pedagogi mācību uzdevumus plāno E-klasē.
2.3. Informācijas iegūšanai, saziņai, nodarbību izmantotās platformas:
2.3.1. E-klase;
2.3.2. Whatsapp
2.3.3. Tiešsaistes nodarbībām – Google Meet, zoom
2.3.4. Telefona zvani, u.c.
3. ATGRIEZENISKĀ SAITES SNIEGŠANA AUDZĒKŅIEM
3.1. E-klases žurnālā tiek atzīmēts ieraksts par paveikto uzdevumu izpildi.
3.2. Audzēkņu paveiktā analīze un ieteikumi.
4. IZGLĪTOJAMĀ ATBILDĪBA
4.1. Sekot līdzi informācijai E-klasē, whatsapp.
4.2. Plāno regulāru mācību darbu uzdotā izpildei pedagoga norādītajā termiņā. Ja
nepieciešams, sazinās, konsultējas ar pedagogu norādītajos laikos un platformās.
4.3. Izglītojamais ir atbildīgs par patstāvīgu un godprātīgu darbu izpildi.
4.4. Izglītojamais ir nodarbībā tiešsaistē, kad pedagogs to ir norādījis. Ja izglītojamais

nodarbībā nepiedalās, tad pedagogs to fiksē ar “n” E-klases žurnālā. Attaisnojošu iemeslu
dēļ klases audzinātājs šo kavējumu var attaisnot.
5. PEDAGOGA ATBILDĪBA
5.1. Pielāgo nodarbību saturu un tā apjomu, nepieciešamības gadījumā samazinot līdz pat 50%,
kā arī skolēniem dotos uzdevumus (veidu, apjomu) atbilstoši attālinātā mācību procesa
specifikai.
5.2. Regulāri un savlaicīgi E-klasē ieraksta nodarbību tēmas un uzdoto.
5.3. Regulāri sniedz izglītojamiem atgriezenisko saiti par uzdevumu izpildi.
5.4. Ja izglītojamais neiesaistās attālinātajā mācību procesā, par to informē vecākus.
5.5. Informē izglītojamos par plānotajām nodarbībām tiešsaistē.
5.6. Palīdz izglītojamiem ar ieteikumiem dienas režīma plānošanā.
5.7. Regulāri saņem informāciju no izglītojamiem un/ vai vecākiem, ka izglītojamais
nodarbojas attālināti.
5.8. Sadarbojas ar atbalsta personālu – lietvedi, fizioterapeiti, vecāko sporta treneri.
5.9. Pedagogs ir tiešais kontaktu uzturētājs, informētājs, neskaidro jautājumu skaidrotājs.
6. SKOLAS ATBALSTA PERSONĀLA ATBILDĪBA
6.1. Konsultē pedagogus darbam ar izglītojamiem, kam nepieciešams atbalsts.
6.2. Sniedz individuālās konsultācijas pedagogiem, izglītojamiem, vecākiem, ja tādas liek
lūgtas.
7. VECĀKU ATBILDĪBA
7.1. Atbalsta savus bērnus attālinātajā mācību procesā, palīdzot saplānot dienas režīmu, atvēlot
laiku sporta nodarbībām.
7.2. Regulāri seko līdzi informācijai E-klasē (ziņojumi, e-pasts, dienasgrāmata).
7.3. Nekavējoties informē pedagogu, ja bērns ir saslimis.
7.4. Ja ir jautājumi vai nepieciešama konsultācija ar pedagogu par nodarbībām, vecāks sazinās
ar pedagogu.
8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
Ar šo Kārtību iestādes darbinieki tiek iepazīstināti, nosūtot tos individuāli e-pastā. Tā
tiek publiskota iestādes tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv Vecākiem informāciju sniedz
treneri.
Saziņā ar vecākiem tiek izmantotas dažādas formas un rīki, izvēloties konkrētajai
situācijai piemērotāko.
Informācija par noteikumiem, aktualitātēm un jebkādām izmaiņām izglītības procesa
organizācijā tiek atspoguļota mājas lapā www.ogresnovads.lv.
Skolas DARBINIEKU un IZGLĪTOJAMO pienākums ir ievērot epidemioloģiskās
drošības pasākumus atbilstoši 28.09.2021. MK noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Mājas lapā
www.ogresnovads.lv. un E-klasē sekot līdzi sporta skolas vadības rīkojumiem, norādījumiem
un ieteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem.
Stingri jāievēro personu datu aizsardzība, aizliegts izplatīt informāciju par konkrētiem
ar Covid-19 saistītiem gadījumiem iestādē.
Kārtība stājas spēkā apstiprināšanas brīdī.
Kārtība var tikt mainīta atbilstoši 28.09.2021. MK noteikumu Nr. 662 grozījumiem.
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