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Par mācību procesa īstenošanu
ārkārtējās situācijas laikā no 3.decembra
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2. punktu, kas nosaka, ka no 2020.gada 3.decembra
visas mācības nodrošināt attālināti un 2020.gada 2.decembra rīkojuma Nr.719 “Grozījumi
Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu", 5.13.2.3. punktā noteikto izņēmumu - individuālu profesionālās izglītības
programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai
kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti, uzdodu:
1. Vietniekiem un metodiķei veikt mācību procesa īstenošanas izmaiņas:
1.1.teorētisko mācību priekšmetu apguvi plānot un organizēt attālināti;
1.2.

pārplānot mācību procesu tā, lai praktiskās mācības, pēc iespējas lielākā
apjomā, turpinātos pēc ārkārtējā stāvokļa beigām;

1.3.

koordinēt tiešsaistes stundu plānošanu un norisi

1.4.

sniegt atbalstu izglītojamiem un pedagogiem.

2. Pedagogiem:
2.1.

pārplānot mācību apguves satura secību, lai praktiskās mācības pārceltu uz
vēlāku laiku pēc ārkārtas situācijas beigām, saskaņot to ar direktora
vietniekiem;

2.2.

iespēju robežās paredzēt daļu no praktiskajām nodarbībām īstenot mājās
(piemēram - ēdienu gatavošana);

2.3.

grupām, kurām teorijas nodarbības ir beigušās vai ir atlicis neliels stundu
skaits un praktiskās daļas apguvi, kas nepieciešama profesionālo prasmju
ieguvei, nav iespējams īstenot attālināti, plānot individuālas praktiskās
apmācības klātienē pēc sastādīta grafika, ievērojot valstī noteiktās
epidemioloģiskās drošības prasības;

2.4.

regulāri sazināties ar izglītojamiem, lai sniegtu individuālu atbalstu.
Nepieciešamības gadījumā piesaistīt skolas psihologu un sociālo
pedagogu.
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3.

Prakšu vadītājiem:
3.1.

apzvanīt izglītojamos, lai noskaidrotu prakses norises gaitu, veicamos
darba uzdevumus un to atbilstību prakses programmai;

3.2.

apzvanīt prakses vietas, lai noskaidrotu vai plānots darbu turpināt, cik lielā
apjomā un vai izglītojamie varēs praksi turpināt.

3.3.

apkopot informāciju par katru praksē nosūtīto izglītojamo un to iesniegt
V.Narkevičinai līdz 10.decembrim.
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