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Jelgavas novada Glūdas pagastā  

 

KĀRTĪBA, KĀ TIEK NODROŠINĀTA IZGLĪTĪBA ĢIMENĒ 

 

Izdota saskaņā ar 2015. gada 14. oktobrī 

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”, 2020. gada 9. jūnijā 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 

 

Ja izglītojamais veselības stāvokļa dēļ skolā nevar lietot masku vai likumiskie 

pārstāvji turpmāk vecāki nepiekrīt siekalu testa nodošanai un izglītojamam nav vakcinēšanās 

vai pārslimošanas sertifikāta, vecāki nodrošina bērnam izglītības programmā paredzētā 

mācību satura apguvi ģimenē saskaņā ar Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu 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. punktu vecāks:  

1. izglītības iestādē iesniedz direktoram adresētu iesniegumu;  

2. uzņemas atbildību un nodrošina izglītojamam izglītības programmā paredzētā mācību 

satura apguvi;  

3. nodrošina izglītojamam mācību apstākļus un mācību satura apguvei nepieciešamos 

mācību materiālus (mācību grāmatas un darba burtnīcas nodrošina skola);  

4. par mācību satura jautājumiem reizi mēnesī konsultējas ar mācību priekšmetu 

skolotājiem, izmantojot attālinātās saziņas iespējas (tiešsaistes tikšanās, whatsapp, 

telefonsaruna), ievērojot mācību priekšmeta skolotāja darba laiku t.i. līdz plskt. 17.00;  

5. nodrošina izglītojamā pārbaudes darbu izpildi saskaņā ar Šķibes pamatskolas 

izstrādāto un direktora p.i. apstiprināto pārbaudes darbu grafiku;  

6. nodrošina pārbaudes darbu iesniegšanu tajā pašā dienā, kad veikts pārbaudes darbs pēc 

skolas izstrādātā grafika;  

7. izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana notiek atbilstoši “Instrukcija par vienotām 

prasībām mācību sasniegumu vērtēšanā (pamatizglītības pakāpē)”, Nr. 1-11/7, 

28.08.2020.; 

8. interešu izglītība ir daļa no izglītības procesa, līdz ar to, izvēloties izglītības ieguves 

formu – izglītība ģimenē – vecāks nodrošina interešu izglītības apguvi ārpus izglītības 

iestādes.  

 

Direktora p.i.         L. Andrasone  
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