
 

                      Mīļie vecāki un skolēni! 

 

no 25.01.2021 visi skolas bērni turpina attālināto mācību procesu. Īsumā atgādināsim par 

svarīgāko: 

 

Par sadarbību: 

Vārdi, kas šobrīd ir ļoti svarīgi ir SADARBĪBA un LĪDZATBILDĪBA!!! 

 

 - Mēs droši zvanām un pārjautājam, ja kaut ko nesaprotam - gan skolēni, gan vecāki! Tas ir pirmais 

noteikums, lai mācību process virzītos uz priekšu. Katrā ziņā neapstājamies, neko negaidām un 

neiekavējam uzdoto vielu.  

Ja bērns ko nesaprot, viņš zvana savai klases audzinātājai vai priekšmeta skolotājai un mēģina vēlreiz visu 

noprecizēt. Tikko kā skolotājs varēs, viņš atbildēs un paskaidros. 

Jautājumus precizējam - e-klases pastā, whatsappa grupā vai pa telefonu.  

 

Par mācību procesu: 

 - mācāmies pēc e-klases stundu saraksta. Līdz katras dienas 8:30 stundu plānā būs 

ievadīta visa informācija un uzdevumi par konkrētajā dienā uzdoto;  

 - Katru rītu mēs pārbaudām, vai bērns ir ielogojies e-klasē un uzsācis mācību 

procesu. Lūdzu esiet saprotoši par mūsu agrajiem, atgādinošajiem zvaniem:) 

 - līdz iepriekšējā vakara plkst.19:00 tiks ievadīta informācija par nākamās dienas video stundām. Stundās 

ir jāpiedalās obligāti, jo tā tiek vērtēta skolēna līdzdalība stundā. Ja skolēns nepiedalās un nav attaisnojošs 

iemesls no viņa vecāka vai aizbildņa, par stundu skolotājs ir tiesīgs likt N burtu - kā par neapmeklētu 

stundu skolā. 

Stundās ir jādarbojas aktīvi, jāieslēdz kamera un jāatbild uz skolotāja jautājumiem. Mums jāmācās ievērot 

elementāra pieklājība. Skolēns, kurš traucē stundu, var tikt izslēgts no video stundas. 

 - 1.-3.klasītei - uz doto brīdi skolotāji darbosies vairāk ar darba lapām un grāmatām, uzdotie uzdevumi 

būs skaidri un precīzi nodefinēti; 

 - 4.-9.klasei video stundu skaits būs ap 30%. Lūdzu šīs stundas izmantojam, jo tajās tiek skaidrota jaunā 

mācību viela. Pēc pašu bērnu lūguma, lielākajās klasēs iespējams būs mazliet lielāks video stundu skaita 

apjoms. 

Par pusdienām: 

 - vairums vecāki jau pusdienas ir pietikuši caur ogresnovads.lv mājas lapu. Paldies 

Šobrīd ir iespēja pieteikties uz siltām pusdienām katru dienu vai 1 x nedēļā uz pārtikas paku. 

 - 25.01.2021 / 26.01.2021 pusdienas pārtraukums ir no 12:00 - 12:30 

 

 



 - ar 27.01.2021 pusdienas pārtraukums ir 11:40 - 12:10 un atgriežamies pie sekojoša stundu saraksta:     

   

 

 

par atbalstu mācībās: 

 - lūdzu droši vajadzības gadījumā sazināmies ar pedagogu palīgiem - Andru Ločmeli 

un Lieni Veitmani-Plūģi vai skolas psihologu Inesi Platpīri. Skolotājas ir gatavas 

palīdzēt ikvienam ar individuālajām konsultācijām video stundā vai pa telefonu. 

 - drīz skolā tiks uzsākts atbalsta projekts Pumpurs tiem bērniem, kuriem tas ir 

nepieciešams.  

 

Ikdienas disciplīna 

- Šajā laikā liela nozīme ir disciplīnai - lai bērns ir laicīgi piecēlies, paēdis un izgājis 

svaigā gaisā, labi izgulējies, jo nereti, aizsēžoties garas stundas pie datora un telefona 

- viss iepriekšējais aizmirstas un tur nav iespējama nekāda darba kvalitāte.  

 

- Mēģinām visi kopā ievērot veselīgu dzīves ritmu - un tad tai noteikti sekos kvalitatīva 

mācīšanās.  

Lietderīgi bērniem ir ļaut jums palīdzēt nelielos mājas darbos, lai pārslēgtu domāšanas procesu uz praktiskām un 

sadzīviskām lietām:) 

  

 Vecākiem ir tiesības saņemt slimības palīdzības pabalstu par bērnu vecumā līdz 10 gadiem. Vairāk informācijas 

VSAA tīmekļvietnē https://www.vsaa.gov.lv/jaunakas-zinas/informacija-slimibas-palidzibas-pabalsta-

sanemejiem. 

 Skola2030 mājaslapā ir apkopoti dažādi ieteikumi vecākiem, kā labāk nodrošināt attālināto mācību procesu 

https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/ieteikumi-vecakiem. 

 

Katrā ziņā  - Ķeipenes pamatskolas pedagogi un skolas personāls esam atvērti pozitīvai un atbalstošai sadarbībai, 

lai palīdzētu ikvienam mūsu skolas bērnam:) 

Ar visa laba velējumiem, 
Ķeipenes pamatskola 

 

 

1.stunda   8:30 - 9:10 
2.stunda  9:20 - 10:00 

3.stunda 10:10 - 10:50 
4.stunda 11:00 - 11:40 

Pusdienas 11:40 - 12:10 
5.stunda 12:10 - 12:50 
6.stunda 13:00 - 13:40 

7.stunda  13:50 - 14:30 
 

 


