
Attālinātā mācību procesa organizēšana Jelgavas 4.vidusskolā 
 

18.03.2020.  

No 23.03.2020. mācību darbs notiek attālināti. 

Visa attālinātā mācību  procesa informācija pieejama e-klasē. 
 

Skolēniem un skolotājiem  

1. Mācību priekšmeta skolotājs kārtējās nedēļas pirmdienā e-klases pastā vai e-žurnālā 

skolēniem nosūta darba uzdevumus un nosaka darba uzdevumu izpildes termiņu.  

2. Konsultācijas mācību priekšmetos ar skolotāju pieejamas pēc līdzšinējā stundu 

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

kā arī konsultāciju laikā vai citā laikā, vienojoties ar skolotāju. 

3. Ja skolēns uzdoto darbu neiesūta norādītajā laikā, e-žurnālā neparādās vērtējums. Iegūt 

vērtējumu iespējams papildus termiņā nedēļas laikā. Ja papildus termiņā darbs netiek 

iesūtīts, tad e-žurnālā skolotājs izliek vērtējumu “nv”. 

4. Par vērtējumu “nv” mācību priekšmetu skolotājs vai klases audzinātājs informē 

skolēna vecākus e-klasē. 

5. Ja attālinātajā mācību procesā rodas problēmas (slimība, interneta, datora problēmas 

u.c.) skolēns vai vecāks informē priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju.  

6. Mācību parādus 2. semestra  starpvērtējumam kārtot vienlaikus ar  mācību procesu! 

7. Ja skolēns nepiedalās skolotāja organizētā tiešsaistes mācību procesā, kurā jāpiedalās 

visiem skolēniem, tad skolotājs e-žurnālā raksta “n”. 

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 skolēns uzdoto darbu neiesūta norādītajā laikā, e-žurnālā neparādās vērtējums. Iegūt 

vērtējumu iespējams papildus termiņā nedēļas laikā. Ja papildus termiņā darbs netiek 

iesūtīts, tad e-žurnālā skolotājs izliek vērtējumu “nv”. 

3. Ja attālinātajā mācību procesā rodas problēmas (slimība, interneta, datora problēmas 

u.c.) skolēns vai vecāks informē priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju.  

Ieteikumi: 

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

cilvēkiem! 

Par neskaidrajiem attālinātā mācību procesa jautājumiem, lūdzu, rakstiet e-klasē! 

Attālinātā mācību procesa organizēšana pēc nepieciešamības var tikt koriģēta!  

Sekojiet līdzi informācijai e-klasē un skolas mājas lapā! 

Būsim atbildīgi un saprotoši! Mums izdosies! 


