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Kārtība, kādā tiek organizētas tiešsaistes mācības Ādažu vidusskolā
Izdoti saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma
10. panta trešās daļas 2. punktu
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.

Kārtība, kādā tiek organizētas tiešsaistes mācības Ādažu vidusskolā (turpmāk – kārtība),
nosaka mācību stundu, konsultāciju un tiešsaistes nodarbību norises pamatnosacījumus
skolotājiem un skolēniem Microsoft Teams (turpmāk – MT) platformā vai skolvadības
sistēmā E-klase (turpmāk – e-klase).

2.

Ādažu vidusskolas (turpmāk – ĀVS) skolotāji tiešsaistes nodarbības vada:
2.1. 1. – 2. klases skolēniem e-klasē;
2.2. 3. – 12. klases skolēniem MT.
II.

Galvenie pamatprincipi tiešsaistes mācību organizēšanā

3.

Tiešsaistes mācību stunda tiek ieplānota ne vēlāk kā vienu dienu iepriekš:
3.1. 3. – 12. klasēs veicot ierakstu MT kalendārā skolēna dienasgrāmatā e-klasē;
3.2. 1. – 2. klasēs veicot ierakstu e-klases dienasgrāmatā.

4.

Pieslēdzoties mācību stundām, konsultācijām vai nodarbībām, skolēniem jāizslēdz
mikrofons un kamera, tos ieslēdzot pēc skolotāja lūguma.

5.

Tiešsaistes mācībās gan skolotāji, gan skolēni pirms kameras ieslēgšanas var izvēlēties
“tapetes” fona attēlu.

6.

Ja tiešsaistes mācību stundā ir ieplānots pārbaudes darbs, kamerām jābūt ieslēgtām visiem
skolēniem.

7.

Ja radušās īslaicīgas tehniskas problēmas, piemēram, nav pieejams dators, internets u.tml.,
skolēnam savlaicīgi ar vēstuli e-klases pastā jābrīdina mācību priekšmeta skolotājs.

8.

Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā un iepriekš nav informējis skolotāju, e-klases
žurnālā tiek veikts ieraksts “n”. Ja uzdotais izpildīts un savlaicīgi iesūtīts, ieraksts “n”
žurnālā tiek dzēsts.
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III.
9.

Nosacījumi tiešsaistes mācību stundas norisē

Ja tiešsaistes stundās vai nodarbībās nav iespējams izmantot kameru vai mikrofonu,
skolēna vecākiem ar vēstuli e-klases pastā jābrīdina mācību priekšmeta skolotājs.

10. Tiešsaistes stundu vai nodarbību laikā skolēni nedrīkst izteikt vai rakstīt komentārus un
paziņojumus, kas neattiecas uz mācību saturu.
11. Ja skolēns vēlas uzdod jautājumu, viņš “paceļ roku” vai komentāru sadaļā ieraksta: “Vēlos
uzdod jautājumu”.
12. Skolēni atslēdzas no mācību stundas tikai pēc skolotāja uzaicinājuma.
IV. Noslēguma jautājumi
13. ĀVS direktors ar kārtējo rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav ietverti kārtībā.
14. Kārtība stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās parakstīšanas.

Ādažu vidusskolas direktors:

(PARAKSTS)

Č. Batņa
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