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Informācija par attālināto mācību procesu  Zvejniekciema vidusskolā  

2020./2021.m.g. 5.-12.klasei 1.semestrī  

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, no 7.decembra 5.- 12.klašu skolēni mācību saturu 

apgūs attālināti.  

Kā plānojam attālinātā mācību procesa nodrošināšanu? 

1. Galvenā saziņas vietne ar skolēniem un vecākiem ir skolvadības sistēma e-klase: 

 Šajā sistēmā skolotāji atbilstoši esošajam stundu sarakstam nosūtīs skolēniem mācību 

materiālus,  vai norādīs vietņu adreses, kurās ieiet, lai apgūtu jauno mācību vielu. 

 Ievērojot stundu sarakstu, katras mācību stundas sākumā skolēni atver vēstuli  e –

klases sistēmā (sākot no plkst. 08.30). Skolēni  var rakstiski uzdot skolotājam jautājumus 

sistēmā e-klase vai citā alternatīvā veidā, savstarpēji vienojoties ar skolotāju. Šajā laikā 

skolotāji attālināti konsultē, rakstveidā  atbildot uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem, kā 

arī sniedzot video un/vai audioformāta konsultācijas.  

 Skolotāji savlaicīgi informē skolēnus par stundas gaitu (veicamajiem uzdevumiem, 

interneta vietņu adresēm, tiešsaistes nodarbībām u.tml. ), nosūtot e –klases sistēmā skolēna 

profilā vēstuli. Savlaicīgi, tas ir, iepriekšējās dienas pēcpusdienā, pirms stundas sākuma 

vai nedēļas sākumā atbilstoši stundu skaitam šajā nedēļā.  

 Skolotāju, skolēnu un vecāku efektīvas informācijas apmaiņas nodrošināšanai lūdzam 

atvērt vēstuli sistēmā e-klase, lai visas procesā iesaistītās puses ir pārliecinātas, ka 

informācija ir saņemta.  

 Vecāki e- klases sistēmā savlaicīgi informē klases audzinātāju, ja skolēns nevar piedalīties 

mācību procesā. Klases audzinātājs saņemto informāciju dokumentē e –klasē.  

 Pievērsiet uzmanību! Klašu audzinātāji, lūdziet, lai vecāki un skolēni ievēro šo 

nosacījumu, jo šeit neder informācijas skatīšana tikai e-pastā! Par informācijas 

apmaiņu liecina e-klasē atvērtas vēstules ikona!  

 Zvejniekciema vidusskolā mācību process notiek pēc esošā stundu saraksta. 

 Par pārbaudes darbu laiku, tēmu un vērtēšanu skolotāji informē skolēnus e-klasē vai 

klātienes nodarbībās. 

  Par pārbaudes darbiem e-klasē tiks ierakstīts formatīvais un/vai summatīvais vērtējums 

atbilstoši Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtībai.   

 Mācību procesa organizācija:  

o Skolēni izpildītos darbus skolotājam nosūta sistēmā e-klase no sava e-klases 

profila līdz konkrētās dienas, kad notikusi stunda, vakaram plkst. 20.00.  

o Par citu (ilgāku)  darbu izpildes laiku skolēni var vienoties ar skolotāju.  

 E-klasei ir pieslēgta mācību vietne soma.lv, uzdevumi.lv (PROF pieslēgums pedagogiem, 

3., 6., 9., 12.kl.skolēniem) , kas ir skolas prioritāri noteiktās mācību vietnes attālinātās 

mācībās, bet pēc skolotāju ieskatiem un paskaidrojuma skolēniem un vecākiem 

izmantojamas arī citas mācību vietnes un materiāli. 

 Zvejniekciema vidusskolā līdz 50% mācību stundu var tikt organizētas tiešsaistē, par 

ko skolotājs publicē ierakstu sistēmā e-klase, nosūtot skolēniem video stundas saiti un 

paroli: 

 pirms tiešsaistes stundas skolotājs un skolēns: pārliecinās, ka strādā kamera un mikrofons;   

 sagatavo visus stundai nepieciešamos materiālus; 

 atrod vietu, kur netiks traucēts. 

o Tiešsaistei ir jāpieslēdzas ar kameru un mikrofonu, norādot savu īsto vārdu un 

uzvārdu.  

o Skolēni runā pēc skolotāja uzaicinājuma un tērzētavā raksta tikai jautājumus 

(komentārus), kas attiecas uz stundas tēmu. 

o Skolēniem aizliegts nodot video stundas saiti un paroli citām personām. 
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o Skolotāji tiešsaistes stundas var ierakstīt. Ierakstus var  izmantot skolas vajadzībām, 

un tie netiks publiskoti. 

o Tiešsaistes stundas noteikumu pārkāpšanas gadījumā skolotājam ir tiesības 

pārtraukt stundu. Par šo pārkāpumu tiek informēta skolas administrācija un 

konkrēto skolēnu vecāki. 

o Ja tiešsaistes stundās bez attaisnojoša iemesla piedalās mazāk par 50% klases 

skolēnu, skolotājs tiešsaistes stundu var pārtraukt un izvēlēties alternatīvu darba 

metodi, piemēram, uzdodot skolēniem mācību vielu apgūt pašvadīti. Par šo faktu  

tiek informēta skolas administrācija 

o Ja skolēns tiešsaistes stundā nepiedalās, tas žurnālā tiek atzīmēts kā kavējums 

(“n”). Ja skolēns līdz dienas, kad notikusi stunda, beigām (plkst.20.00, ja vien 

skolotājs nav noteicis citu (ilgāku) izpildes laiku) neatsūta darbu, skolotājs žurnālā 

ieraksta “nv”.  Kavējumu var attaisnot vecāki vai skolēns, kurš sasniedzis 18 gadu 

vecumu, savlaicīgi informējot klases audzinātāju.  

2. Nepieciešamības gadījumā skolēniem un vecākiem iespējams saņemt atbalsta personāla  konsultāciju, 

zvanot uz mājaslapā (https://www.zvs.lv/veckiem ) norādītajiem tālruņa numuriem.  

3. Ja būs nepieciešams, šajā informācijā tiks veiktas izmaiņas un papildinājumi.  

 

 

Valda Tinkusa  

 

https://www.zvs.lv/veckiem

