
Attālinātā mācību procesa organizēšana Jelgavas 4.vidusskolā 

Skolēniem un skolotājiem 

1. Mācību priekšmeta skolotājs līdz kārtējās dienas plkst. 8.15: 

 1.-4. klasei informāciju sniedz e-klases dienasgrāmatā; 

 5.-12. klasei Google tiešsaistes tabulā un e-klases pastā skolēniem nosūta darba uzdevumus 

attālinātajam mācību darbam un nosaka darba uzdevumu izpildes termiņu (skolotājs var darbu 

plānot nedēļai vai vienai dienai). 

2. Informāciju par plānotajām tiešsaistes stundām skolotājs: 

  5.-12. klasei Google tiešsaistes tabulā ievada ne vēlāk kā iepriekšējās nedēļas svētdienā  

(5.-8. klasēm ne vairāk kā trīs tiešsaistes stundas dienā, 9.-12. klasēm ne vairāk kā piecas stundas dienā).  

 1.-4. klasei norāda e-klases dienasgrāmatā.  

3. Attālinātas konsultācijas mācību priekšmetos ar skolotāju notiek pēc līdzšinējā stundu saraksta 

vietnē, ko norādījis mācību priekšmetu skolotājs (e-klase, uzdevumi.lv u.c.),  vai individuāli 

klātienē,  vienojoties ar skolotāju. 

4. Ja skolēns uzdoto darbu neiesūta norādītajā laikā, e-žurnālā parā dās “0%”, ja nepiedalās 

tiešsaistes stundā- “n”.  

5. Ja attālinātajā mācību procesā rodas problēmas (slimība, interneta, datora problēmas u.c.) skolēns 

vai vecāks informē priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju. 

Ieteikumi skolēniem: 

Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi! 

Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību! 

Atceries, ka tiek vērtēts tavs individuālais mācību darbs! 

 

Vecākiem 

1. Sekojiet, lai jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā. Ja nepieciešams, palīdziet ar 

padomu tiešsaistes jautājumos. 

2. Ja attālinātajā mācību procesā rodas problēmas (slimība, interneta, datora problēmas u.c.) skolēns 

vai vecāks informē priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju. 

3. Par laika periodu, kad skolēns mācās attālināti un skolā nesaņem valsts apmaksātas pusdienas 

(1.-4. klases) vai pašvaldības pilnībā apmaksātas pusdienas (5.-9. klases), skolēnam izsniedz pārti- 

kas paku (par pārtikas izsniegšanas laiku un kārtību sekojiet informācijai mājaslapā, e-klasē). 

4. Neskaidros jautājumus risina, ievērojot secību – mācību priekšmeta skolotājs, klases audzinātājs, 

skolas vadība. 

Ieteikumi vecākiem: 

Parūpējieties, lai jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem! 

 

Atbalsts skolēniem 

Skolā darbosies bērnu uzticības tālruņi: 26115985 , 29931673, 28605754 , 26845425 , uz kuriem at- 

bildēs skolas atbalsta personāls. 

Attālinātā mācību procesa organizēšana pēc nepieciešamības var tikt koriģēta! 

Sekojiet līdzi informācijai e-klasē un skolas mājas lapā! 

Būsim atbildīgi un saprotoši! 


