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PAR UZVEDĪBU UN DALĪBU TIEŠSAISTES NODARBĪBĀS 

ATTĀLINĀTAJĀ MĀCĪBU PROCESĀ 

 

Vispārīgie jautājumi 

1. Tiešsaistes stundas tiek organizētas atbilstoši mācību stundu sarakstam un laikiem, tās vada 

mācību priekšmeta skolotājs.  

2. Par tiešsaistes stundu skolotājs paziņo1.-12.klasēm vienu darba dienu iepriekš līdz plkst.16.30, 

ierakstot Mykoob žurnālā (groz.27.10.2021). 

Sagatavošanās pirms stundu sākuma 

3. Skolēns sagatavo visu tiešsaistes stundai nepieciešamo – mācību grāmatu, pierakstu kladi, 

rakstāmpiederumus, u.c. 

4.  Tiešsaistes stundai pieslēdzas: 

     4.1.  1.-4.klases skolēns  pieslēdzas individuāli vai ar vecāku atbalstu; 

     4.2.  5.-12.klases skolēns pieslēdzas individuāli (neiesaistot trešās personas). 

5. Skolēns brīdina skolotāju par iespējamām tehniskām problēmām, laicīgi parūpējas par tehnisko 

nodrošinājumu, pieslēdzas stundai savlaicīgi. 

6.  Skolēns dalībai tiešsaistes stundā izvēlas piemērotu vietu, lai mācību process netiktu traucēts, 

ieteicams izvēlēties neitrālu fonu. Nelieto spilgtas un mācību procesam neatbilstošas fona bildes 

un specefektus, lai nenovērstu dalībnieku uzmanību. 

7.  Ja skolēns slimības vai citu iemeslu dēļ nevar piedalīties mācību stundās, vecāki nekavējoties 

par to informē klases audzinātāju. Klases audzinātājs informē priekšmetu skolotājus. Ja skolēns 

nepiedalās tiešsaistes stundā, Mykoob žurnālā tiek atzīmēts kavējums. 

Darbība stundas laikā 

8.   Tiešsaistes stundās skolēns piedalās mācību procesā, izpilda skolotāja norādījumus, nedara 

citas lietas, ar savu rīcību netraucē klases biedriem un skolotājam. 

9.   Skolēns ievēro tīmekļa etiķetes noteikumus, kuri neatšķiras no vispārpieņemtajām uzvedības 

normām.  

10. Mācību stundas procesā tiešsaistē visi skolēni piedalās ar izslēgtiem mikrofoniem, ar ieslēgtu 

kameru un seko skolotāja norādījumiem. Skolēni izmanto saraksti (chat) pēc skolotāja norādījuma. 



11. Tiešsaistes stundas laikā aizliegts nodarboties ar blakus lietām.  

12. Skolēnam nav atļauts veikt tiešsaistes stundas video ierakstīšanu. 

13. Ja netiek ievēroti noteikumi, skolotājam ir tiesības atslēgt skolēnu no tiešsaistes un par to 

informēt skolēna vecākus Mykoob. 

14. Ar šo kārtību skolēnus iepazīstina klases audzinātājs. 

 

Direktore   (personīgais paraksts)          I.Salmiņa 

 
Zarkeviča    
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