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1.Skolēnu drošība, 

epidemioloģisko prasību 

ievērošana.

2.Izglītības kvalitāte.



Saziņa iespējama ar mykoob starpniecību vai izmantojot skolas 
mājas lapā pieejamo informāciju sadaļā ADMINISTRĀCIJA 
(https://https://www.88vsk.lv/), kā arī informāciju no skolēnu 
dienasgrāmatas.

• Skolas direktora p.i. – Agnese Bēce

• Skolas direktora vietniece izglītības jomā sākumskolā –
Tamāra Muzičenko

• Skolas psiholoģe – Oksana Saveļjeva, Jeļena Lagutina

• Sociālais pedagogs – Sanita Tīde

• Speciālie pedagogi – Sanita Tīde, Jeļena Lagutina

• Logopēds - Jeļena Sudņicka
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https://www.r64vsk.lv/skola/administracija
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Mācību procesa organizēšana:
2021. gada 1. septembrī mācības tiek uzsāktas klātienē.

Mācību procesa norisi un drošības normas skolā regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.360 :

✓reizi nedēļā notiek skolēnu testēšana, izmantojot siekalu testu (sadarbība ar Centrālo 

laboratoriju). Aktuālā informācija par testēšanu tiek ievietota skolas mājas lapā;

✓mācību stundās skolēni un skolotāji piedalās BEZ mutes un deguna aizsegiem (1. – 3. kl.);

✓koplietošanas telpās (gaiteņos, ejot uz WC, ēdamzāli, garderobē, bibliotēkā) skolēniem un 

skolotājiem obligāti jābūt mutes un deguna aizsegam (maskām).

Lūgums ģimenēs pārrunāt:

1) personīgās higiēnas jautājumus (roku mazgāšanas nepieciešamību),

2) sejas un degunu aizsegu lietošanas nepieciešamību ārpus klases telpām.

* Ienākot skolas telpās un dodoties uz garderobi bērnam jābūt ar masku, kuru, klasē ieejot, 

drīkst novilkt (1. -3.kl.).
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Iepazīties ar noteikumiem var 
skolas mājas lapā, kā arī tie ir 
publicēti skolēnu 
dienasgrāmatās.

Aicinām tos mājās pārrunāt un 
parakstīties!

Būtiski:

1) Skolā ierasties savlaicīgi, bet ne ātrāk kā 15 min pirms 

mācību stundu sākuma.

2) Klasē vēlams ierasties skolas noteiktā formas tērpā ar 

emblēmu (logo). Skolēnu apģērbā un sporta tērpā ierakstīt 

bērna vārdu, uzvārdu, klasi.

3) Uz mācību stundām , nodarbībām ierasties, līdzi ņemot tikai 

skolotāju noteiktos mācību līdzekļus un piederumus (somas 

svars!!!!).

4)Skolā neizmantot mobilos telefonus un citas viedierīces. To 

lietošanu ārkārtas gadījumos saskaņot ar skolotāju. Tās drīkst 

ieslēgt, dodoties prom no skolas. 

5)Neiziet no skolas telpām stundu laikā vai starpbrīžos bez 

skolas administrācijas, atbalsta personāla (medmāsas) vai 

klases audzinātāja atļaujas.
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• Mērķis –uzlabot mācību procesu.

• Notiek mācību stundā.

• Parasti pārbauda vienu programmas prasību mācību priekšmetā.

• Ietverti uzdevumi no viena vai diviem izziņas līmeņiem.

• Uzdevumi izpildāmi 5 –15 minūtēs.

• Ātri novērtējami.

• Vērtē aprakstoši, punktu sistēma vai “i”/”ni” .

• Skolēni iepriekš nav jāinformē, jo tas ir mācību stundas darbs.

• Informācija nepieciešama skolotājiem un skolēniem.

• Vērtēšana, lai mācītos.
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• Mērķis –konstatēt/izmērīt rezultātu.

• Notiek temata, gada vai izglītības pakāpes noslēgumā.

• Pārbauda svarīgākās mācību priekšmeta programmas/standarta prasības.

• Ietverti uzdevumi visos izziņas līmeņos.

• Izpildāmi 30 –40 minūtēs vai ilgākā laikā.

• Vērtēšana prasa ilgāku laiku.

• Vērtē ballēs vai līmeņos, vecākiem jau iepriekš zināmi vērtēšanas kritēriji.

• Skolēni jāinformē iepriekš.

• Informācija nepieciešama vecākiem un sabiedrībai.

• Mācīšanās rezultātu vērtēšana.

• Vērtējums tiek atspoguļots mykoob.lv.



SVARĪGĀKAIS PAR 
VĒRTĒŠANU
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Klase Formatīvie vērtējumi Summatīvie vērtējumi

1. – 2. klase i / ni Apguves līmeņi (S, T, A, P).

3. klase i / ni ✓ Apguves rādītāji (+, /, -)

✓ Atzīmes (angļu val., latv. 

val., matemātika).

4. klase punktu sistēma Atzīmes.

➢ Formatīvos vērtējumus neuzlabo!

➢ Summatīvos vērtējumus ir iespējams uzlabot divu nedēļu laikā pēc pārbaudes darba, piesakot bērnu 

konsultācijai pie konkrētā mācību priekšmeta skolotāja (ar mykoob starpniecību).

Ja skolēns ir bijis slims vai kāda cita iemesla dēļ nav rakstījis pārbaudes darbu kopā ar klasi, divu nedēļu 

laikā pēc atgriešanās skolā tas jānokārto.  

Mykoob pēc divām nedēļām, ja PD nav uzrakstīts, skolotājs ieraksta NV (nav vērtējuma).
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Rīgas 88. vidusskola iesaistās ESF projektā. 

http://www.pumpurs.lv/

http://www.pumpurs.lv/


KONSULTĀCIJAS MĀCĪBU 
PRIEKŠMETOS 12

Informācija tiks aktualizēta līdz 

2021. gada 15. septembrim

skolas mājas lapā

https://www.88vsk.lv/

1. Izglītojamo konsultācijai piesaka vecāki ar mykoob

2. starpniecību!

3. Konsultācijas mācību vielas paskaidrošanai vai padziļinātai 

izpratnei var tikt organizētas arī attālināti (Zoom, MS Team).

4. Rādītāju uzlabošana notiek tikai KLĀTIENĒ , iepriekš 

saskaņojot laiku ar skolotāju.



FAKULTATĪVĀS NODARBĪBAS , INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI
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Septembra pirmajās nedēļās sāksies pieteikšanās skolas interešu izglītības un 

fakultatīvajām nodarbībām. Šo nodarbību norises principus noteiks saistošie 

dokumenti, ievērojot visus Covid – 19 drošības noteikumus.

Lai pietiktos nodarbībām:

1) izpētiet bagātīgo piedāvājumu skolas mājas lapā (http://www.r88vsk.lv),

2) izvēlieties jūsu bērnam interesējošo nodarbību veidu,

3) izdrukājiet no mājas lapas iesniegumu un aizpildiet to,

4) aizpildīto iesniegumu iedodiet bērnam, lai pirmajā nodarbībā tiktu 

sakārtota nepieciešamā dokumentācija,

5) aizpildiet informāciju par ĀRPUSSTUNDU NODARBĪBĀM dienasgrāmatā.

http://www.r64vsk.lv/1-4-klase/interesu-izglitiba
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✓ Ja nodarbību laiki vairākos pulciņos sakrīt – jāizvēlas 

prioritātes.

✓ Vietu skaits «pulciņos» ir limitēts, jo īpaši šogad 

jānodrošina iespēja dalīt skolēnus pa klasēm, 

ievērojot nepieciešamo distanci (klašu telpās).

✓ Saziņa ar pulciņu vadītājiem iespējama ar mykoob

starpniecību.
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• Turpinām ierakstus dienasgrāmatā par pagarinātās grupas 
apmeklēšanu, laiku ,cikos izņemsiet , kā arī pulciņiem, kurus šajās 
dienā apmeklē.

• Skolēni, kuri paši dodas mājās nepaliek sporta laukumā.

• Informācija par pagarinātās grupas darba laiku un launagu pie 
klases audzinātāja.
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• Uzrakstīt mykoob skolotājai ziņu par nepieciešamu regulāru izziņu 
par testēšanu.

• Gaidīsim ziņu mykoob , ja skolēns no skolas dodas mājās pats un 
Jūs uzņematies atbildību par savu bērnu šajā laikā.

• Ja skolēns kavē 3 dienas skolu, tad pietiek ar vecāku attaisnotu 
kavējumu, vairāk par 3 dienām nepieciešama ārsta zīme.
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• Ja klasē kādam skolēnam ir pozitīvs testēšanas rezultāts, tad visa klase 
dodas karantīnā 7 dienas, tad veic atkārtotu testu, lai varētu atgriezties 
skolā 11.dienā vai atgriežas pēc 14 dienām ar ārsta zīmi.

• Šajā laikā skolēniem ir tiešsaistes stundas vai stundu kartes.

• Ja kavējot skolu, skolēns nav tikts testēts, tad atgriežoties skolā ir jāveic 
tests kādā no  Centrālā  laboratorija.

• Interešu izglītības nodarbībās skolēni ir sejas un deguna aizsargmaskās
(izņemot kori,dejas)
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https://www.88vsk.lv/

https://www.88vsk.lv/

