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Par attālināto mācību procesu
1. Mācības īstenojamas attālināti vispārējās pirmsskolas izglītības programmā (01011111) un
speciālās pirmsskolas izglītības programmās izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
(01015511), izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611).
2. Vispārīgi nosacījumi:
2.1. Pedagogi plāno attālināto mācību procesu atbilstoši mācību programmas saturam pēc
savstarpēji saskaņota plāna;
2.2. Pedagogi nodrošina mācību uzdevumus izglītojamiem 1 x nedēļā, nosūtot tos vecākiem
grupu Whatsapp, e-klasē sadaļā ‘’mājas darbi’’ un materiālus ievieto iestādes mājslapā.
2.3. Pedagogi sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, sniedzot rekomendācijas telefoniski,
Whatsapp grupās un e-klasē darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00;
2.4. Pedagogi seko līdzi izglītojamo paveiktajam, saņemot informāciju Whatsapp, e-pastos vai
e-klase.
2.5. Strādājot attālināti pirmsskolas izglītības skolotājiem patstāvīgi iepazīties ar vadītājas
vietnieces izglītības jautājumos A.Zepas ieteiktajām aktualitātēm izglītības procesa
organizēšanā, studēt “Skola 2030”un VISC materiālus; izveidot un nosūtīt grupas
vecākiem materiālus, ko izmantot mācībām mājās; veidot uzskaites līdzekļus, didaktiskos
materiālus savai grupai.
3. Psihologs nepieciešamības gadījumā sniedz rekomendācija pa tālruni.
4. Logopēdi un speciālais skolotājs sagatavo materiālus un vingrinājumus izglītojamiem, nosūtot
tos vecākiem Whatsapp aplikācijā un e-klasē un ievietojot iestādes mājas lapā
www.bitite.kuldiga.lv

5. Vadītājas vietniecei izglītības jomā Aijai Zepai sekot līdzi attālinātā mācību procesa kvalitātei
un sadarbojoties ar pedagogiem plānojot attālinātos mācību uzdevumus, iniciējot idejas darbam
attālināti, saziņai izmantojot telefonu, e-pastu vai e-klasi;
6. Iestādes medicīnas māsai veikt pastiprinātus iestādes dezinfekcijas pasākumus un izglītojamo
vecākiem ir sasniedzama telefoniski katru darba dienu, izņemot ceturtdienas.
7. Saimniecības vadītājai Vairai Freimanei nodrošināt visu nepieciešamo saimniecisko atbalstu
darbiniekiem, kā arī sekot līdzi energoresursu patēriņu samazināšanai;
8. Jebkuras personas apmeklējums iestādē ir jāsaskaņo iepriekš pa tālruņa numuru 63320467 vai
pa e-pastu: bd.bitite@kuldiga.lv
9. Pedagogu, izglītojamo vecāku un izglītojamo lomu un atbildību skatīt 1. pielikumā.
10. Ar šo rīkojumu visi darbinieki tiek iepazīstināti attālināti ar e-pasta starpniecību, izglītojamo
vecākus grupu skolotāji iepazīstina attālināti ar Whatapp grupu starpniecību.
Vadītāja

L. Megne
1. pielikums

Attālinātā mācību procesa norise Kuldīgas novada pašvaldības PII ”Bitīte”
Galvenie saziņas un mācībām paredzētie rīki ar vecākiem un kolēģiem

WhatsApp

Facebook

Skolotāja loma un atbildība






Plāno attālināto mācību procesu
atbilstoši mācību programmai,
mēneša tematam un bērnu
vecumposmam pa mācību
jomām.
Nodrošina mācību uzdevumus
(telpā un ārā) izglītojamiem 1x
nedēļā, nosūtot tos vecākiem
uz Whatsapp un e-klasi :
5-6 g. bērnu grupām izsniedz
“Raibā
pasaule”
mācību
grāmatas un darba burtnīcas,
vecākiem
doti
precīzi
norādījumi, kā strādāt ar
mācību materiālu.

E-Klase

Vecāku loma un
atbildība





Sekot higiēnas
prasību ievērošanai
no SPKC.
Saņem 1 x nedēļā no
grupas pedagogiem
informāciju ar
veicamajiem
uzdevumiem
izglītojamiem.
Saņem
rekomendācijas,
ieteikumus darbam
mājās ar
izglītojamiem no
sporta un mūzikas
skolotājiem.

Izglītojamo loma un
atbildība






Rūpējas par savu
veselību, regulāri
mazgājot rokas, kopā ar
vecākiem dodoties
mērķtiecīgās pastaigās
dabā.
Iesaistās attālinātajā
mācību procesā..
Veic uzdevumus, ar
nelielu pieaugušā
palīdzību, vai patstāvīgi.
Organizē rotaļas pēc
savas izvēles kopā ar
ģimenes locekļiem.



Sadarbojas ar kolēģiem un
vadītājas vietnieci, plānojot
attālinātos mācību uzdevumus,
dalās pieredzē ar savām
idejām.
 Sadarbojas ar izglītojamo
vecākiem, sniedzot
rekomendācijas un aicina
dalīties ar atgriezenisko saiti
( foto, video).
 Vienu reizi nedēļā atskaitās
vadītājas vietniecei par
paveikto attālinātā mācīšanās
režīmā.
 Mūzikas un sporta skolotājas
sūta norādījumus, katram
vecumposmam, kā veikt
uzdevumus attālināti.
 Apkopo idejas no interneta
resursiem un dalās ar tiem, gan
kolēģu starpā, gan ar vecākiem.
 Seko līdzi izglītojamo
paveiktajam, saņemot
informāciju augstāk minētajos
rīkos vai e-pastos.
 Studē Skola 2030 metodiskos
materiālus pa mācību jomām.
 Gatavo dažādus metodiskos
materiālus ( izdale, spēles) un
pastaigas laikā vāc dažādus
dabas materiālus
rotaļnodarbībām
 Logopēde
un
speciālais
skolotājs
veido
dažādus
didaktiskos materiālus un
apkopo dažādus artikulācijas
aparāta vingrinājumus, ko
aizsūtīt bērnu vecākiem.
 Darba nedēļas beigās iesniegt
vadītājai atskaiti par paveikto.












Nodrošina bērnam
iespēju darboties
mājās attālinātā
mācību darba
veikšanai gan telpā,
gan ārā.
Nodrošina bērnam
dinamiskās pauzes,
mērķtiecīgas
pastaigas dabā.
Pēc iespējas vairāk
pavada laiku kopā ar
bērnu, kopīgi veicot
ikdienas darbiņus
(ēst gatavošana,
mājas kārtošana utt.)
Dod skolotājam
regulāru
atgriezenisko saiti
( foto, video par
izglītojamā
izpildītajiem
uzdevumiem.
Ir atsaucīgi
attālinātā mācību
procesa norisē.
Rūpējas par sava
bērna drošību un
veselību, ievēro
bērna dienas režīma
nosacījumus.

