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Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process tiešsaistē  

Ventspils novada Mūzikas un mākslas skolā 2020./2021.m.g. ārkārtas situācijas laikā 

 

Kārtība izstrādāta, lai nodrošinātu un organizētu attālinātu mācību procesu epidemioloģisko 

ierobežojumu laikā un sniegtu informāciju visām procesā iesaistītajām pusēm – skolotājiem, 

izglītojamajiem, izglītības iestādes vadībai. 

 

 

PAR UZVEDĪBU UN DALĪBU  TIEŠSAISTES STUNDĀS 

 ATTĀLINĀTAJĀ MĀCĪBU PROCESĀ 

 platformā Zoom 

 

1. Par tiešsaistes stundu skolotājs paziņo vismaz vienu dienu iepriekš, ierakstot e-klasē, 

izmantojot ierakstu “stundu melnraksts”.  

2. Tiešsaistes stundas tiek organizētas pēc stundu sarakstā plānotā laika. 

3. Uz izglītojamā e-klases e-pastu tiek nosūtīta uzaicinājuma saite mācībām tiešsaistē. 

4. Tiešsaistes stundai audzēknis pieslēdzas individuāli (viens pats), 5 minūtes pirms 

stundas sākuma reģistrējoties ar savu vārdu un uzvārdu (Vārdu un Uzvārdu iespējams 

nomainīt ZOOM lietotāja profilā vai Participants – Rename), lai varētu identificēt 

izglītojamo. 

5. Mācību stundas tiešsaistē skolēni piedalās ar ieslēgtu videokameru, mikrofonu ieslēdz 

pēc skolotāja uzaicinājuma.  

6. Gadījumā, ja izglītojamais attālinātai nodarbībai ir pieslēdzies bez videopieslēguma, 

skolotājam ir tiesības izglītojamo atvienot no ZOOM vai citas tiešsaistes platformas 

pieslēguma un uzskatīt, ka izglītojamais nav piedalījies nodarbībā, veicot ierakstu e-

klases žurnālā attiecīgajā mācību stundā (kārtības 12., 13. punkts).  

7. Audzēknis laikus brīdina skolotāju, klases audzinātāju par iespējamām tehniskām 

problēmām (kamera, skaņa), rūpējas par to novēršanu, savlaicīgi pieslēdzoties stundai.  

8. Ja skolēnam nav iespējas pieslēgties stundai vai nav pietiekošs tehniskais 

nodrošinājums, tad vecāki par to savlaicīgi informē skolotāju.  
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9. Audzēknis dalībai tiešsaistes stundā izvēlas piemērotu vietu, lai mācību process netiktu 

traucēts, ieteicams izvēlēties neitrālu fonu. Fonu iespējams nomainīt Zoom iestatījumos. 

10. Tiešsaistes stundās audzēknis piedalās mācību procesā, izpilda skolotāja norādījumus, 

ievēro uzvedības kultūru, nedara citas lietas, ar savu rīcību netraucē klasesbiedriem un 

skolotājam. 

11. Audzēknis, kurš nepiedalās tiešsaistes stundā, e-klases žurnālā saņem ierakstu “n” vai 

gadījumā, ja stundā ir organizēts pārbaudes darbs, saņem ierakstu “n/nv”.  

12. No stundas tiek izslēgti audzēkņi, kuriem apzināti nav ieslēgta videokamera, par to 

žurnālā saņemot ierakstu “n”, un sadaļā “Piezīmes” tiek veikts ieraksts “nodarbības 

laikā netika ieslēgta videokamera”. 

13. Izglītojamais ir atbildīgs par patstāvīgu un godprātīgu darbu izpildi. Ja mācību 

priekšmeta skolotājam rodas aizdomas, ka darbs ir negodīgi izpildīts, izmantojot 

neatļautus palīgmateriālus, palīglīdzekļus, tad skolotājs var prasīt izglītojamajam darbu 

aizstāvēt tiešsaistes platformā, precizējot un sniedzot atbildes uz papildjautājumiem. 

14. Skolotāja atbildība: 

14.1. nodrošināt attālinātās nodarbības tiešsaistes platformā savā mācību priekšmetā, 

sākot ar 3.klasi, ne mazāk kā 50% no nedēļā mācību stundām paredzētā laika, kā 

arī atbilstoši apstiprinātajam stundu sarakstam; 1.un 2.klasei Zoom nodarbības var 

organizēt, ja audzēkņu digitālo prasmju līmenis un izpratne par procesu ir 

atbilstoša; 

14.2. informēt audzēkņus par papildus e – vidē pieejamiem materiāliem mācību satura 

nodrošināšanai; 

14.3. sniegt audzēkņiem atgriezenisko saiti par uzdoto uzdevumu izpildi, atspoguļojot 

to e-klases žurnālā, izmantojot “pārbaudes darbu metodiku” (vienā tabulā var 

apvienot vairākus uzdevumus). Ja audzēknis nav iesniedzis darbu, e-klases  

žurnālā tiek veikts ieraksts “nav iesniedzis mājas darbu”; 

14.4. nodrošināt audzēkņiem attālinātas konsultācijas, ja tās ir nepieciešamas; 

14.5. organizēt mācību pārbaudījumu norisi attālināti, atbilstoši darba plānam. 

15. Ja ir jautājumi, neskaidrības, kuras nespēj atrisināt sadarbībā ar mācību priekšmeta 

skolotāju, jāvēršas pie direktores.  

 

 R.Petmane 
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