Mācību darba organizācija no
07.12.2020.
No 07.12.2020. Vangažu vidusskolas
1.-4. klases skolēni turpina mācīties klātienē,
5.-12. klases skolēni mācās attālināti.
Lūdzam ņemt vērā, ka esošā situācija var mainīties jebkurā
brīdī, atkarībā no valstī pieņemtajiem lēmumiem par
papildus ierobežojumiem!

Kādi jauni ierobežojumi jāievēro ārkārtējā
situācijā
• Pieņemts ārkārtējās situācijas pagarinājums līdz 11. janvārim.
• Klātienē mācību process drīkst notikt tikai pirmsskolēniem un
1.-4. klasēs.
• Skolās jānodrošina trīs kvadrātmetru platība vienam
skolēnam.
• Skolotājiem stundās jālieto sejas maskas.
• Interešu izglītība ar 2.decembri klātienē nav atļauta arī vienas
klases ietvaros, interešu izglītība ir atļauta tikai attālināti.
• No 3. decembra pirmskolās strādājošajiem visu laiku jānēsā
maskas.
• No 4.janvāra sejas maskas jālieto arī skolēniem.

Kabinetu sadalījums
no 07.12.2020.
Klases

Kabinets

1.a

11. kab.

1.b

404.kab.

2.a

12.kab.

2.b

203.kab.

3.a

Mazā zāle

3.b

304.kab.

4.a

1. gr. 14.kab., 2.gr. 13.kab.(sk. L. Kaļabina, I. Ziemele)

4.b

312.kab.

Mūzika

1.a,b, 2.b, 4.b- 205.kab., 2.a, 3.a,b , 4.a-Lielā zāle

Viz. māksla (sk. I. Lījvaka)

Mājturības kab. vai klases kabinetos

Viz. māksla (sk. I. Kalicka)

1.b, 4.b -301.kab., 2.b, 3.b, -klases kabinetos

Kabineti, kur skolotāji var organizēt stundas 5.-12.klasēm
tiešsaistē
no 07.12.2020.
Kabinets

Skolotāji

202.kab.

I. Kiselica, V. Girgensone

303.kab.

N. Marhele

306.kab.

A. D. Mālniece, B. Toča

307.kab.

A.Teruņi , M. Laizāne

310.kab.

I. Pliska

407.kab.

I. Ušakeviča

410.kab

T. Everse, I. Ušakeviča

408.kab.

M. Zlotņikova

Kabineti rezervē 301., 305.,
405.,406.,409.

Var plānot stundas

Stundas vada no mājām

Ā.Glāzniece, M.Grišanova, I.Klemenoks

Mācību procesa organizēšana (papildināta)
Lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgu mācību laika izmantošanu attālināta
mācību procesa laika, skolotāji:
• informē skolēnus par attālināto mācību nedēļas laikā plānotiem
sasniedzamiem rezultātiem;
• informē skolēnus par mācību materiāliem, kas izmantojami, mācoties
attālināti;
• vienojas ar skolēniem par mācību uzdevumu izpildes laiku un vērtēšanas
kritērijiem;
• informē par tiešsaistes konsultāciju laiku, ievietojot laiku skolas plānotājā ,
kā arī e-dienasgrāmatā;
Ja mācību priekšmetā ir I - 3 stundas nedēļā, attālinātā mācību procesa laikā
skolēniem tiek nodrošināta vismaz viena tiešsaistes stunda, ja mācību
priekšmeta ir 4 - 6 mācību stundas nedēļā, tad vismaz divas tiešsaistes
stundas.
Tiešsaistes stundas nedrīkst pārsniegt 40 minūtes, tās tiek plānotas laikā, kad
stundu sarakstā ir paredzēta attiecīgā stunda.

Konsultāciju, logopēda, psihologa un karjeras
konsultanta nodarbību organizēšana 5.-12.kl.

Priekšmetu konsultācijas, logopēda, psihologa
un karjeras konsultanta nodarbības tiek
organizētas :
• klātienē 1:1 (ievērojot distancēšanos) pēc
iepriekšēja pieraksta un skolotāja ieteikuma,
• attālināti tiešsaistē MS Teams vai Zoom
platformā.

Dzīve ir pārmaiņas.
Reizēm tās ir sāpīgas.
Reizēm tās ir skaistas.
Bet parasti abas kopā.
J. Rubenis

Ja vēlies veikt paliekošas pārmaiņas,
pārstāj koncentrēties uz problēmu
lielumu un sāc koncentrēties uz sevi
un saviem spēkiem!
Skolēniem, vecākiem un skolotājiem
vēlam mieru, veselību un spēku!

