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Par grozījumiem Habad Ebreju privātās vidusskolas nolikumā

Papildināt Reliģiskās organizācijas “Habad-Ļubavič Draudze” privātās izglītības iestādes Habad
Ebreju privātā vidusskola NOLIKUMU, kas apstiprināts ar rabīna Mordehaja Glazmana 2010.gada
03.septembra rīkojumu Nr. 45, ar jauniem 4.17.1., 4.17.2., 4.17.3.,4.17.4., 4.17.5. un 4.17.6.
apakšpunktiem sekojošā redakcijā:
1. „4.17.1. Attālinātās mācības kā izglītības programmas apguves sastāvdaļa klātienes formā
pieļaujamas īstenot šādā apjomā:
1. un 2.klasei
attālinātās mācības nenotiek;
3. klasei –
līdz 5% no plānotās mācību programmas;
4., 5. un 6. klasei –
līdz 10% no plānotās mācību programmas;
7.,8. un 9. klasei līdz 15% no plānotās programmas;
10.,11. un 12. klasei - līdz 20% no plānotās mācību programmas”.
2. „4.17.2. Par attālināto mācību konkrēto dienu skola paziņo nedēļu iepriekš. Mācību procesa
organizēšanā izmantojami skolas piedāvātie rīki: Mykoob, Whats App, Google Meeting, Zoom
platformas, e/pasts”.
3. „4.17.3. Izglītojamais pilda un iesniedz uzdotos darbus skolotāja noteiktajā laikā un saņem
atgriezenisko saiti par paveikto. Stundu saraksts un mācību tēmas ir pieejamas Mykoob
dienasgrāmatā”.
4. „4.17.4. Par izglītojamo attālināto mācību procesu ir atbildīga gan skola, gan vecāki. Skola ir
atbildīga par apgūstamās mācību vielas piedāvājumu, vecāki ir atbildīgi par to, lai izglītojamais
attiecīgajā dienā piedalās mācībās. Vecākiem nepieciešams aktīvi sekot izglītojamā un pedagoga
sadarbībai, kā arī nekavējoties ziņot klases audzinātājam, ja kādu iemeslu dēļ izglītojamais nevar
piedalīties attālināto mācību procesā, šādā gadījumā Klases audzinātājs ievada atbilstošu

informāciju Mykoob un vienlaikus informē priekšmetu skolotājus, kā arī vienojas par darba
izpildes laiku individuāli”.
5. „4.17.5. Ja radušās tehniskas grūtības piedalīties attālinātā mācīšanās procesā, par to jāinformē
klases audzinātājs. Esam atbildīgi, lietojam tikai savu Mykoob profilu. Ja nepaciešama paroles
maiņa, jāsazinās ar skolas administrāciju.
6. „4.17.6. Attālinātajās mācībās var izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Tāpat
ir pieļaujams individuālais vai grupu darbs, konsultācijas vai projekta darbs, kas var risināties dažādās
vietās: bibliotēkās, laboratorijās, pētniecības iestādēs, muzejos, dabā, mājās u.c.”.
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