
BALOŽU VIDUSSKOLAS  

ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA NOTEIKUMI 
 

Attālinātajā mācību procesā tiek izmantotas sekojošas platformas: 

 e-klase; uzdevumi.lv; soma.lv; ZOOM; e-klases VIDEO SAZIŅA, WhatsApp. 

SKOLĒNIEM VECĀKIEM SKOLOTĀJIEM 
Skolēni savlaicīgi pieslēdzas tiešsaistes stundai  

atbilstoši stundu sarakstam, atrodoties mājās. 
Katru dienu seko līdzi jaunumiem e-klasē. 

1., 2. mācību stunda notiek tiešsaistē; 

75% no mācību stundām notiek tiešsaistē. 

Stundai skolēni pieslēdzas ar ieslēgtu kameru  

un izslēgtu mikrofonu.  

Mikrofons tiek ieslēgts pēc skolotāja pieprasījuma. 

Skolēnu vecāki savlaicīgi rakstiski informē klases 

audzinātāju par tehniskām problēmām. 

Nākamajā stundā plānoto skolotājs ieraksta e-klasē 

sadaļā -> Stundas tēma “Melnraksts” ne vēlāk kā 

iepriekšējā dienā līdz plkst. 19:00. 

Tiešsaistes stundai skolēns pieslēdzas,  

ievadot savu vārdu un uzvārdu. 

Ja skolēns slimo un ārsts ir izrakstījis attaisnojošu izziņu, 

par to tiek informēts klases audzinātājs  

(nosūtot kopiju e-klasē vai WhatsApp). 

Tiešsaistes stunda sākas pēc stundu saraksta, 

 to vada mācību priekšmeta skolotājs. 

Skolēnam nav atļauts veikt stundas video ierakstu. 
Vecāki informē klases audzinātāju par skolēna stundas 

kavējumu, aizpildot kavējuma pieteikumu e-klasē. 

Skolotājs drīkst stundu ierakstīt, par to iepriekš 

brīdinot skolēnus. 

Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā vai nepievienojas 

ilgāk par 10 min. no stundas sākuma, vai arī nav ieslēgta 

kamera, skolotājs e-klases žurnālā ieliek “n”. 

Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā vai nepievienojas 

ilgāk par 10 min. no stundas sākuma, vai arī nav ieslēgta 

kamera, skolotājs e-klases žurnālā ieliek “n”. 

Skolotājs apstiprina tikai tos skolēnus, kuri stundai 

pieslēgušies ar savu vārdu, uzvārdu. 

Ja skolēns traucē stundu, skolotājam ir tiesības viņu no 

stundas “atvienot”, e-klases žurnālā ieliekot “n” un veicot 

ierakstu uzvedības žurnālā par pārkāpumu. 
(NEDRĪKST - ēst, dzert, ieslēgt mūziku, ķemmēt matus, tīrīt zobus vai 

citādi traucēt stundu) 

Ikdienas darbi (stundas darbs) jāveic līdz  

plkst. 16:00. 

Skolotājs “atvieno” no stundas skolēnus, kuri neievēro 

uzvedības noteikumus. E-klases žurnālā tiek ielikts “n”  

un veikts ieraksts uzvedības žurnālā. 

Tiešsaistes stundai skolēns pieslēdzas individuāli  

(viens pats). 

Pārbaudes darba izpildes laiki var atšķirties, to katrs 

skolotājs būs norādījis e-klasē. 
Ikdienas darbi (stundas darbs) jāveic līdz plkst. 16:00. 

Ikdienas darbi (stundas darbs) jāveic līdz plkst. 16:00. 
Saziņas laiks ar skolotājiem darba dienās  

no plkst. 8:00-16:00. 
E-klasē norāda pārbaudes darba izpildes laiku. 

Pārbaudes darba izpildes laiki var atšķirties, to katrs 

skolotājs būs norādījis e-klasē. 

Attālinātājā mācību procesā spēkā ir skolas  

“Vērtēšanas kārtība”. 

Attālinātājā mācību procesā spēkā ir skolas  

“Vērtēšanas kārtība”. 

Saziņas laiks ar skolotājiem darba dienās  

no plkst. 8:00-16:00. 
  

Attālinātājā mācību procesā spēkā ir skolas 

 “Vērtēšanas kārtība”. 
  


