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Kārtība, kādā tiek izglītības programmas mācību saturs tiek apgūts ģimenē.   
 

Izdota saskaņā ar Izglītības likuma 4.un 8.p.,  

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591  ″Kārtība,  

kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās,  

speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās  

un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi 22. p. 
2021.gada 17.augusta  "Grozījumiem Ministru kabineta  

2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"40.25 punktu 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi. 

1. Kārtība attiecas uz izglītojamiem, kuriem, pamatojoties uz izglītojamā vecāku vai aizbildņu 

(turpmāk vecāki) rakstisku iesniegumu, Daugavpils 13. vidusskolas (turpmāk skola) 

direktors pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju Daugavpils pilsētas  izglītības 

pārvaldi  – ar rīkojumu ir noteicis, ka pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase)  un 7.-8.klase 

izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu izglītojamais var apgūt ģimenē un, ka 

par to ir atbildīgi viņa vecāki. 

2. Ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību 

satura apguvei.  

3. Ja nepieciešams, skola nodrošina metodiskās palīdzības sniegšanu vecākiem īstenojot 

pamatizglītības programmas daļā paredzēto mācību satura apguvi ģimenē.  

 

 

2. Skolas un vecāku pienākumi un tiesības. 

 

4. SKOLA: 

4.1.konsultē vecākus izglītības programmas apguves jautājumus izmantojot e-klasi, e-pastu, 

telefonu, nepieciešamības gadījumā sniedzot vecākiem metodisko palīdzību īstenojot 

izglītojamā izglītošanu 1.-8.klases izglītības programmā paredzētā mācību satura apguvi 

ģimenē, ievērojot izglītojamā vajadzības, nepieciešamās zināšanas, prasmes un 

attieksmes;  

4.2.pārliecinās, ka izglītojamais apgūst vecumam atbilstošo kompetenču pieejā balstītu 

izglītības standartu saskaņā ar valsts pamatizglītības standartā noteikto;  

4.3.piešķir izglītojamam savu e-pasta adresi. Direktora vietnieks vecākiem uz iesniegumā 

norādīto e-pasta adresi nosūta elektroniskā žurnāla pieslēguma piekļuves informāciju; 
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4.4.nodrošina vecākiem un izglītojamam iespēju tiešsaistē konsultēties izglītības jautājumos 

ar mācību priekšmeta skolotājiem..  

5. VECĀKI:  

5.1. ir atbildīgi par to, lai izglītojamais apgūtu pamatizglītības programmas daļā paredzēto 

mācību satura apguvi ģimenē;  

5.2.apliecina, ka ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un 

atbalsts, lai izglītojamam nodrošinātu pilnvērtīgu pamatizglītības programmas daļā 

paredzēto mācību satura apguvi savu spēju un materiālo iespēju robežās un nodrošinātu 

izglītojamā izglītošanai ģimenē veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus. 

5.3.regulāri (vismaz vienu reizi nedēļā) pārbauda un lieto skolas piešķirto izglītojamā e-

klases adresi;  

5.4.izglītojamā izglītošanā sadarbojas ar skolas vadību, klases audzinātāju, mācību 

priekšmeta skolotājiem un citām izglītības procesā iesaistītām personām, atbild uz skolas 

darbinieku sūtīto e-pastu, telefona zvanu.  

5.5.uzklausa un pilda pedagoga norādījumus un ieteikumus par izglītojamā turpmāko 

apmācību un attīstības veicināšanu;  

5.6.informē skolu par dzīvesvietas adreses maiņu , kontaktinformācijas maiņu, izglītojamā 

veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme izglītības procesā;  

 

 

3. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 

6. Skola, attiecībā uz izglītojamiem, kuriem noteikta apmācība, mācību gada laikā izglītojamā 

mācību sasniegumu novērtēšanai nosaka ne mazāk kā četrus periodu (turpmāk – mācību 

ceturksnis), kas atbilst Ministru kabineta noteiktajiem laika periodiem, sākot no mācību gada 

sākuma līdz rudens brīvdienām, ziemas brīvdienām, pavasara brīvdienām un mācību gada 

beigām.  

7. Pārbaudes darbi tiek uzdoti,  izmantojot digitālos mācību līdzekļus, par ko vecāki savlaicīgi 

tiek informēti e-pasta veidā.  

8. Pārbaudes darbi izpildāmi obligāti, par to rezultātiem mācību priekšmeta skolotājs veic ierakstu 

e-klasē žurnālā.  

 

4. Noslēguma jautājumi. 

 

9. Ja šīs kārtības noteikumi netiek ievēroti, klases audzinātājs e-pastā nosūta brīdinājumu par 

ko informē skolas direktoru.  

10. Strīdus un domstarpības par kārtības noteikumu ievērošanu puses risina sarunu ceļā.  

11. Kārtība stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī. 

 

 

 

Skolas direktore                          A.Skutele 

 


