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KĀRTĪBA PAR ATTĀLINĀTU MĀCĪBU ĪSTENOŠANU PRIVĀTAJĀ 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “ZELTA RASA” 
 

Izstrādāta, pamatojoties uz VISC 19.03.2020. vadlīnijām vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai un metodiskajiem ieteikumiem valsts 

noteiktās ārkārtas situācijas laikā 

 

1. Mācību procesa nodrošināšana un darba organizācija 

1. Strādājot ar 3 - 4 gadus un 5 - 6 gadus veciem bērniem, pirmsskolas pedagogi īsteno mācību 

procesu attālināti, atgriezeniskās saites nodrošināšanai un tūlītējai saziņai ar bērnu vecākiem 

izmantojot mobilo lietotni WhatsApp. 

2. Pirmsskolas pedagogi, īstenojot attālināto mācību procesu 3 - 4 gadus veciem bērniem, 

sagatavo vecākiem vispārīgus ieteikumus un konkrētus mācību materiālus izmantošanai 

mājās jebkurā laikā. 

3. 5- 6 gadīgo bērnu grupu pirmsskolas pedagogi izvērtē mācību satura plānojumu, vienojas 

par tēmām, kuras ir vieglāk apgūstamas attālināti ar dažādu mācību metožu un darba 

organizācijas formu palīdzību. Plānojumā tiek ņemts vērā, ka apgūstamais mācību apjoms 

var tikt samazināts līdz pat 50%. 

4.  Pirmsskolas pedagogi strādā starpdisciplināri. Plānojot mācību saturu, pirmsskolas 

pedagogi vienojas par mēneša tēmu un sagatavo nedēļas plānu ar ieteicamajiem 

uzdevumiem/ 2 rotaļnodarbībām/ aktivitātēm, kopīgas darbošanās iespējām, kuras bērni 

kopā ar kādu no ģimenes locekļiem var veikt kopā, brīžos, kad tas ir iespējams. 

5. Plānojot nedēļas darba plānu, vecākiem tiek norādīts: 

o veicamais uzdevums;  

o ieteicamais mācību līdzekļu vai materiālu pielietojums, piedāvājot izvēles iespējas;  

o internetā atrodamās saites uz video, attēliem un citiem papildmateriāliem; 
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o  ieteikumi/ komentāri par ieteicamo ikdienas darbību sasaisti ar apgūstamo mācību 

saturu. 

6. Pirmsskolas pedagogi nodrošina atgriezeniskās saites saņemšanu un regulāru mācību darbu 

atbilstoši plānotajam nedēļas darbam, pārrunā ar vecākiem darbu izpildes procesu, 

nepieciešamības gadījumā palielinot mācību un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, 

uzdevumus. 

7. Pirmsskolas pedagogs pa telefonu informē bērna vecākus un vienojas par darbu saņemšanas 

un iesniegšanas kārtību, atgriezeniskās saites nodrošināšanu. 

 

2. Audzēkņu / skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana 

1. Mācību sasniegumu rezultāti tiek fiksēti, veikta to analīze, iegūtā atgriezeniskā saite tiek 

salīdzināta ar izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem, noskaidrojot attīstošos un bremzējošos 

faktorus; 

2. Pedagogi nodrošina regulāru atgriezeniskās saites saņemšanu (mutvārdos, rakstiski, telefona 

sarunā vai ierakstā, video u.c.), uzsverot pozitīvo un nozīmīgo audzēkņa darbībā, turpmāk 

vienojoties par darāmajiem darbiem un uzdevumiem, kā arī sniedzot konsultatīvo un 

emocionālo atbalstu audzēkņiem un viņu vecākiem vai izglītojamā likumiskajiem 

pārstāvjiem. 

3. Pedagogi veic mutisku atgriezenisko saiti izglītojamajam un viņu vecākiem vai 

likumiskajiem   pārstāvjiem pedagogi sniedz mācīšanās virzībai starp tēmām, atbalstot katru 

apgūto prasmi un/vai iemaņu, sniedzot konsultācijas, dodot konkrētus ieteikumus par 

nākamo uzdevumu vai darbību, ar mobilās lietotnes WhatsApp palīdzību un/vai pa tālruni. 

4. Pedagogi regulāri nodrošina saziņu ar izglītojamā vecākiem vai izglītojamā likumiskajiem 

pārstāvjiem, izmantojot WhatsApp, saziņa pa tālruni, izglītojamā mācīšanās atbalstam. 
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