
 

Attālināta mācību procesa norise Rīgas Anniņmuižas vidusskolā 

Skolēni Vecāki 

1. Pirmdienā, pēc pulksten 12.00, ieej e-klases pastā, izmantojot 
savu paroli. 

2. Atver skolotāju sūtītās vēstules ar uzdevumiem. Katra 
priekšmeta skolotājs tev atsūtīs savu vēstuli. 

3. Saplāno savu nedēļu tā, lai izpildītu visus uzdevumus līdz 
piektdienas plkst. 18.00. Neatliec uzdevumu izpildi uz pēdējo 
brīdi! 

4. Izlasi un izpildi atsūtītos uzdevumus. 
5. Uzdevumu izpildei vari izmantot ne tikai skolotāja norādītos, bet 

arī citus tev pieejamos informācijas avotus (vārdnīcas, 
enciklopēdijas utt.) 

6. Pēc uzdevumu izpildes aizpildi pašvērtējumu uzdevumu lapas 2. 
daļā. Ja tev nav iespējas veikt ierakstus uzdevumu lapā, 
izmantojot Word programmu, nosūti savu pašvērtējumu kā 
vēstules tekstu skolotājam e-klasē. 

7. Līdz tās pašas nedēļas piektdienai nosūti aizpildīto uzdevumu 
lapu kā pielikumu e-klases vēstulei katra mācību priekšmeta 
skolotājam atsevišķi. 

8. Ja uzdevumu izpildes laikā tev rodas jautājumi, uzdod tos 
rakstiski skolotājam e-klases vēstulē. 
 

*Katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 12.00 katrs skolotājs ir gatavs 
tev palīdzēt, atbildot uz jautājumiem e-klases pastā. Skolotājs 
atbildēs arī uz citā laikā uzdotiem jautājumiem, bet, iespējams, tev 
nāksies mazliet pagaidīt atbildi. 

 

1. Pirmdienā, pēc pulksten 12.00, Jūsu bērns savā e-klases pastā saņems 

mācību priekšmetu skolotāju vēstules ar uzdevumiem visai nedēļai. 

2. Ja nepieciešams, palīdziet savam bērnam saplānot mācību darbu tā, 

lai visi uzdevumi būtu izpildīti līdz tās pašas nedēļas piektdienai, lai 

bērns neatliek uzdevumu izpildi uz pēdējo brīdi. 

3. Regulāri interesējieties, kā Jūsu bērnam veicas ar uzdevumu izpildi, 

jautājiet, vai nav nepieciešama palīdzība. 

4. Jūsu bērnam ir jāizlasa un jāizpilda skolotāju atsūtītie uzdevumi. 

Uzdevumu izpildei var izmantot ne tikai skolotāja norādītos, bet arī 

citus Jūsu bērnam pieejamos informācijas avotus. 

5. Pēc uzdevumu izpildes Jūsu bērnam jāaizpilda pašvērtējuma tabulu, 

kas atrodas uzdevumu lapas 2. daļā. Ja nav iespējams veikt ierakstus 

šajā tabulā, izmantojot datoru, tad bērnam jānosūta pašvērtējums 

skolotājam vēstules tekstā e-klasē. 

6. Nedēļas laikā, līdz piektdienas plkst.18.00, Jūsu bērnam jānosūta 

aizpildītās uzdevumu lapas katram mācību priekšmeta skolotājam uz 

e-klases pastu. Lūdzu, atgādiniet par to savam bērnam savlaicīgi! 

7. Ja rodas jautājumi uzdevumu izpildes laikā, tos var uzdot skolotājam 

e-klases pasta vēstulē. 

* Katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 12.00 katrs skolotājs ir gatavs 
palīdzēt Jūsu bērnam, atbildot uz jautājumiem e-klases pastā. Skolotājs 
atbildēs arī uz citā laikā uzdotiem jautājumiem, bet, iespējams, nāksies 
mazliet pagaidīt atbildi. 

 


