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Attālinātais mācību process Rūjienas vidusskolā

Skolēns Vecāki Pedagogi

Skolēni savlaicīgi pieslēdzas tiešsaistes 
stundai, reģistrējot savu vārdu un uzvārdu, 
l a i k u s s a g a t a v o j o t p i e r a k s t u s u n 
rakstāmpiederumus.

Katru dienu seko līdzi skolas informācijai e-
klasē.

Tiešsaistes stundu sākumā aicina skolēnus 
ieslēgt kameru, izslēgt mikrofonu. 

Tiešsaistes stundai skolēni aicināti 
pieslēgties ar ieslēgtu kameru un izslēgtu 
mikrofonu. Mikrofons tiek ieslēgts pēc 
skolotāja pieprasījuma.

Vecāki laikus brīdina klases audzinātāju par 
tehniskām problēmām.

Pedagogi, tajā skaitā interešu izglītības 
pedagogi, l īdz iepriekšē jās nedēļas 
piektdienai plkst. 16:00 publicē veicamos 
darbus nedēļai elektroniskās skolvadības 
sistēmas ”E-klase” dienasgrāmatā, norādot: 
izmantojamo tiešsaistes vai t īmek ļa 
platformu; 
veicamo uzdevumu, vai būs vērtējums, 
kā un cik ilgā laikā skolēns saņems 
atgriezenisko saiti.  

Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā 
skolotājs e-klases žurnālā ieliek “n”.

Ja skolēnam ir attaisnojoša ārsta izziņa, par 
to tiek informēts klases audzinātājs (nosūtot 
kopiju e-klasē vai WhatsApp).

Ja skolēns traucē stundu, skolotājam ir 
tiesības viņu no stundas “atvienot”, e-klases 
žurnālā ieliekot “n” un veicot ierakstu 
uzvedības žurnālā par pārkāpumu. 

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

Stundas laikā koncentrējies tikai mācību 
darbam un nedari citas lietas (fonu maiņa, 
ēšana, TV, sociālie tīkli u.tt).

Tiešsaistes stundas laikā netraucē bērnu, 
cenšas iespēju robežās neradīt fona 
trokšņus, aicina bērnu ieslēgt kameru, lai 
veidotos kvalitatīvāks kontakts ar skolotāju.  

Tiešsaistes stundas tiek reģistrētas 
pārbaudes darbu plānotājā līdz iepriekšējās 
nedēļas piektdienas plkst. 16:00. lespējamās 
kombinācijas klasei vienā dienā: divi 
pārbaudes darbi un viena tiešsaistes stunda; 
viens pārbaudes darbs un divas tiešsaistes 
stundas; trīs tiešsaistes stundas. Tiek 
norādīts pārbaudes darba izpildes laiks.

Tiešsaistes stundai skolēns pieslēdzas 
individuāli (viens pats).

Atbalsta, palīdz motivēt bērnu, vajadzības 
gadījumā palīdz sazināties ar klases 
audzinātāju, priekšmeta skolotāju. 

Tiešsaistes laikā ievēro visus skolas kārtības 
noteikumus, netraucējot darbu klases 
biedriem un skolotājam.

Saziņas laiks ar skolotājiem darba dienās no 
plkst. 8:00-17:00.

Skolotājs apstiprina tikai tos skolēnus, kuri 
stundai pieslēgušies ar savu vārdu, uzvārdu, 
stundas kavējuma rezultātā ieliekot e-klases 
žurnālā “n”.



Pārbaudes darba izpildes laiki, tiešsaistes 
stundas atradīsi e-klasē pārbaudes darbu, 
tiešsaistes stundu plānojumā.

Ja skolēns stundai pieslēdzas, nenorādot 
savu īsto vārdu, pedagogam ir tiesības 
atzīmēt to kā kavētu stundu, ieliekot e-
klases žurnālā “n”.

Ja attaisnojošu iemeslu pēc neesi piedalījies 
tiešsaistes stundā , tad sazinies ar 
priekšmetu skolotāju, klases audzinātāju, lai 
vienotos par tālāko darbību.

Skolotā js papildus māc ību stundām 
t i e šs a i s tē v a r v e i d o t t i e šs a i s t e s 
konsultācijas, kurām kavējumu neatzīmē. 

Saziņas laiks ar skolotājiem darba dienās no 
plkst. 8:00-17:00.

Jāsamazina apgūstamā apjoma saturs par 
10 — 30%.

Skolēns ievēro Rū j ienas vidusskolas 
izstrādātās vadlīnijas par ētisku rīcību 
attālināto mācību laikā.

Ja mācību priekšmetā ir 1 — 2 stundas 
nedēļā, pedagogam ieteicams plānot darbu 
ilgākam laika periodam, biežāk — divām 
nedēļām.

Attālinātājā mācību procesā spēkā ir skolas 
“Vērtēšanas kārtība”.

Ikdienas darbi (stundas darbs) jāveic līdz 
plkst. 17:00.

Attālinātājā mācību procesā spēkā ir skolas 
“Vērtēšanas kārtība”.

Atrodiet laiku pastaigām svaigā gaisā, sabalansējot aktivitātes un mācību darbu!


