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Noteikumi par uzvedību un dalību stundās attālinātajā mācību procesā
Pielikums Ezeres pamatskolas iekšējiem kārtības noteikumiem
1. Izglītības iestāde izmanto Google Meet, Zoom platformu.
2. Nedēļas plānojums tiešsaistēm tiek ievietots e klasē, skolu jaunumos, pirmdienās līdz plkst. 8.30.
Par izmaiņām sekot līdzi ierakstos izglītojamo dienasgrāmatā. Pedagogs ikdienas ierakstus
(stundas tēma un sasniedzamais rezultāts) veic līdz plkst. 9.00.
3. Mācību stundas procesā tiešsaistē visi izglītojamie piedalās ar ieslēgtu kameru un izslēgtu
mikrofonu. Izglītojamais mikrofonu ieslēdz pēc pedagoga pieprasījuma.
4. Tiešsaistes mācību stunda sākas noteiktā laikā, to vada mācību priekšmeta pedagogs. Mācību
stundas notiek pēc izglītības iestādes apstiprināta mācību stundu plānojuma.
5. Izglītojamais, kurš nepiedalās tiešsaistes mācību stundā, saņem e klases žurnālā “n” . Mācību
priekšmeta pedagogs pēc saziņas ar izglītojamo un viņa vecākiem, ziņo klases audzinātājam par
izglītojamo, kurš atkārtoti nepiedalās tiešsaistes mācību stundā, ierakstot e klases sadaļā individuālas sarunas ar vecākiem un skolēniem. Klases audzinātājs informē izglītības iestādes
vadību par izglītojamā neattaisnotajiem mācību stundu kavējumiem.
6. Atbilstoši konkrētajai mācību stundas pedagoga prasībām pēc uzdotā darba veikšanas un
iesūtīšanas noteikumiem atzīmējums “n” no žurnāla var tikt izņemts vai attaisno.
7. Ja izglītojamais attiecīgajā dienā nevar piedalīties tiešsaistes stundā vai veikt uzdevumus, vecāks
par to ziņo klases audzinātājam.
8. Tiešsaistes stundas laikā izglītojamais piedalās konkrētajā mācību procesā, ar savu rīcību
netraucē klases biedriem un pedagogam. Mācību stundas laikā nenodarbojas ar blakus lietām
(neēd, nespēlē spēlītes telefonā u.c), bet piedalās mācību procesā.
9. Izglītojamais savlaicīgi brīdina pedagogu par iespējamām tehniskām problēmām, laicīgi
parūpējas par tehnisko nodrošinājumu, pieslēdzas stundai savlaicīgi.
10. Izglītojamam nav atļauts veikt stundas video ierakstu, bez saskaņošanas ar pedagogu un
izglītības iestādes vadību.
11. Izglītojamais pārdomā par savu vizuālo izskatu un tiešsaistes fonu telpā– kādu ziņu par sevi
nodod klases biedriem un pedagogam.
12. Izglītojamais nedrīkst tiešsaistes saiti nosūtīt trešajai personai. Svešas personas pieslēgšanās
gadījumā, pedagogs drīkst pārtraukt mācību stundu.
13. Tiešsaistes stundām ir tiesīgs pieslēgties klases audzinātājs un/vai izglītības iestādes
administrācijas pārstāvis.
14. Darbus izglītojamais iesniedz līdz plkst.16.00.
15. Skatīt pielikumu. Nr.1. “Mācību darba organizācija no 1. – 9. klasei”.

