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Kārtība par attālinātā izglītības procesa nodrošināšanu
Murjāņu sporta ģimnāzijā
Kārtība izdota saskaņā ar Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
27.1.4.punktu un VISC 19.03.2020. metodiskajiem ieteikumiem ,,Vadlīnijas vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai” un saskaņā ar visā valsts
teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju no 2020. gada 6. decembra līdz 2021. gada
11. janvārim.
Kārtība nosaka attālinātā izglītības procesa nodrošināšanu no 07.12.2020. līdz
11.01.2021. (vai līdz minēto ierobežojumu atcelšanai) un ir saistoša visiem pedagoģiskajiem
darbiniekiem un izglītojamiem Murjāņu sporta ģimnāzijā.
Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas
apguve 8.–12. klasē un profesionālo ievirzes programmu sportā īstenošana notiek attālināti un
pedagoģiskie darbinieki ir atbildīgi par attiecīgo izglītības programmu turpmāku īstenošanu.
Mācību priekšmeta pedagogi:
• Veic komunikāciju ar izglītojamiem un viņu vecākiem oficiālajā saziņas vietnē
“e-klase.lv";
• Nodrošina komunikāciju ar izglītojamiem vai viņu vecākiem atbilstoši attiecīgās dienas
mācību priekšmetu stundu sarakstam un atbilstoši savai darba slodzei;
• Mācību procesa nodrošināšanai veic ierakstus “e-klases” žurnālā - sadaļās "Stundas
tēma" un "Sasniedzamais rezultāts vai - "Mājas darbi", norāda veicamā darba uzdevumu, tā
nosacījumus, apjomu, sasniedzamo rezultātu, izpildītā uzdevuma iesniegšanas veidu un laiku;
• Sasniedzamā rezultāta nodrošināšanai informē izglītojamos par piekļuvi attiecīgajai IT
platformai un tās izmantošanas iespējām, kā arī pieejamajiem mācību līdzekļiem;
• Sniedz atbalstu izglītojamajam mācību sasniegumu uzlabošanai saskaņā ar individuālā
darbu grafiku;
• Treneri organizē treniņus saskaņā ar individuālajiem treniņu plāniem;
• Attālinātā izglītības procesa laikā izglītojamo mācību sasniegumus mācību priekšmetā
vērtē saskaņā ar “Murjāņu sporta ģimnāzijas Vienoto izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtību 8.-12.klasēs”:
- Formatīvā (ikdienas) vērtēšana notiek, izmantojot apzīmējumus “STAP”,
- Summatīvās (temata, temata daļas noslēgums un semestra beigās) vērtēšanas
rezultātus izsaka 10 ballēs).
• 2020./2021.m.g. 1.semestra vērtējumus visos mācību priekšmetos pedagogi izliek līdz
17.12.2020.
Atbalsts izglītojamiem – mērķtiecīgs, sistemātisks un sociāli emocionāls:
• Klašu audzinātāji sistemātiski sniedz atbalstu izglītojamiem mācību sasniegumu
uzlabošanā un sadarbojas ar izglītojamo vecākiem;
• Psihologs sniedz nepieciešamo atbalstu izglītojamiem, izglītojamo vecākiem,
pedagoģiskajiem darbiniekiem.
Izglītojamie:
• Katru mācību dienu apmeklē platformu "e-klase", izpilda mācību priekšmeta pedagoga
norādes, ievēro darba izpildes termiņus. Pārbauda un rūpīgi izlasa pedagoģisko darbinieku
sūtīto informāciju, neskaidrības gadījumā sazinās ar mācību priekšmeta pedagogu iepriekš
saskaņotā formā;
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• Regulāri sazinās ar savu sporta veida nodaļas treneri un pilda viņa norādījumus;
• Nepieciešamības gadījumā komunicē ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu
pedagogiem, sporta veidu nodaļu treneriem, izglītības iestādes administrāciju;
• Veicina savu vecāku un Murjāņu sporta ģimnāzijas pedagoģisko darbinieku sadarbību;
• Izglītojamiem, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 28, ir noteiktas ziemas
brīvdienas no 21.12.2020. līdz 01.01.2021.
Papildus informācija pieejama Murjāņu sporta ģimnāzijas mājas lapā - msg.edu.lv.
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