BALOŽU VIDUSSKOLAS ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA NOTEIKUMI 4. klasēm

SKOLĒNIEM

VECĀKIEM

SKOLOTĀJIEM

Skolēni savlaicīgi pieslēdzas tiešsaistes stundai
atbilstoši dienasgrāmatā norādītajam laikam.

Katru dienu seko līdzi jaunumiem e-klasē.

30% no mācību stundām notiek tiešsaistē.

Skolēni katru rītu iepazīstas ar e-klases dienasgrāmatā
uzdoto mācību dienai.

Skolēnu vecāki savlaicīgi brīdina klases audzinātāju
par tehniskām problēmām.

Stundai skolēni pieslēdzas ar ieslēgtu kameru
un izslēgtu mikrofonu.
Mikrofons tiek ieslēgts pēc skolotāja pieprasījuma.

Ja skolēns slimo un ārsts ir izrakstījis attaisnojošu izziņu, par
to tiek informēts klases audzinātājs
(nosūtot kopiju e-klasē vai WhatsApp).

Piektdienās nākamajai nedēļai plānoto skolotājs
ieraksta e-klases dienasgrāmatā melnrakstā
līdz plkst. 18.00
Tiešsaistes stunda sākas atbilstoši dienasgrāmatā
norādītajam stundas laikam, to vada mācību
priekšmeta skolotājs.

Tiešsaistes stundai skolēns pieslēdzas,
ievadot savu vārdu un uzvārdu.

Vecāki informē klases audzinātāju par skolēna stundas
kavējumu, aizpildot kavējuma pieteikumu e-klasē.

Skolotājs drīkst stundu ierakstīt, par to iepriekš
brīdinot skolēnus.

Skolēnam nav atļauts veikt stundas video ierakstu.

Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā vai nepievienojas
ilgāk par 10 min. no stundas sākuma, tad skolēns par
iemesliem ziņo priekšmeta skolotājam.

Skolotājs apstiprina skolēnus, kuri stundai
pieslēgušies ar savu vārdu, uzvārdu.

Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā vai nepievienojas
ilgāk par 10 min. no stundas sākuma , tad skolēns par
nepiedalīšanās/ nepievienošanās iemesliem ziņo
priekšmeta skolotājam.

Ikdienas darbi (stundas darbs) jāveic līdz
plkst. 18:00.

Skolotājs skolēniem, kuri neievēro uzvedības
noteikumus. E-klases uzvedības žurnālā veic
ierakstu par pārkāpumu.

Pārbaudes darba izpildes laiki var atšķirties, to katrs skolotājs
būs norādījis e-klasē.

Ikdienas darbi (stundas darbs) jāveic līdz plkst.
18:00.

Tiešsaistes stundai skolēns pieslēdzas individuāli
(viens pats), ja nepieciešams jautā palīdzību skolotājam.

Vecākiem vēlams neiesaistīties tiešsaistes stundās.

E-klasē norāda pārbaudes darba izpildes laiku.

Tiešsaistes stundas laikā skolēns atrodas telpā viens.

Saziņas laiks ar skolotājiem darba dienās
no plkst. 9:00-18:00.

Attālinātājā mācību procesā spēkā ir skolas
“Vērtēšanas kārtība”.

Ikdienas darbi (stundas darbs) jāveic līdz plkst. 18:00.

Attālinātājā mācību procesā spēkā ir skolas
“Vērtēšanas kārtība”.

Ja skolēns traucē stundu, skolotājam ir tiesības e-klases
uzvedības žurnālā veikt ierakstu par pārkāpumu.
(NEDRĪKST - ēst, dzert, ieslēgt mūziku, ķemmēt matus, tīrīt zobus vai
citādi traucēt stundu)

Pārbaudes darba izpildes laiki var atšķirties, to katrs
skolotājs būs norādījis e-klasē.
Saziņas laiks ar skolotājiem darba dienās
no plkst. 9:00-18:00.
Attālinātājā mācību procesā spēkā ir skolas
“Vērtēšanas kārtība”.

Attālinātajā mācību procesā tiek izmantotas sekojošas
platformas: e-klase; uzdevumi.lv; soma.lv; ZOOM;
WhatsApp.

Attālinātajā mācību procesā tiek izmantotas
sekojošas platformas: e-klase; uzdevumi.lv;
soma.lv; ZOOM; WhatsApp.

