
Pamatojoties uz 2020.03.12. MK rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā tiek pārtraukts mācību process klātienē. 

No 23.03.2020. mācības tiek organizētas attālināti. 

Visa attālināto mācību informācija būs pieejama e-klasē. 

INSTRUKTĀŽA JTV SKOLĒNIEM ATTĀLINĀTĀM MĀCĪBĀM 

1. Seko stundu sarakstam. 

2. Katru dienu e-klases pastā un e-dienasgrāmatā (atbilstoši stundu sarakstam) saņemsi 

veicamo darbu, darba veikšanas nosacījumus, vērtēšanas kritērijus un darba iesniegšanas 

termiņu. 

3. Veiktos darbus (vai norādīto darba daļu) iesūti skolotājam līdz norādītajam termiņam. 

4. Ja dienas plānotais darbs netiks iesūtīts noteiktajā laikā, e-žurnālā parādīsies ieraksts 

“nv” un nākamajā dienā skolotājs sazināsies ar taviem vecākiem. 

5. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora, elektrības problēmas) sazinies ar mācību 

priekšmeta skolotāju un vienojieties par tālāko rīcību (informē klases audzinātāju). 

6. Ja kāda no skolotāja uzdotajām darbībām nav saprotama vai to neproti veikt, sazinies ar 

skolotāju.  

7. Konsultācijas mācību priekšmetos ar skolotāju notiek pēc līdzšinējā stundu saraksta un 

konsultāciju grafika pa tālruni vai e-klases vidē. 

8. Ja pēc Tava darba saņemšanas skolotājs saprot, ka darbu esi veicis nepareizi vai neesi 

parādījis izpratni par apgūstamo tēmu, skolotājs ar Tevi sazināsies un Jūs vienosieties 

par turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem (attālināta konsultācija). 

Ieteikums:  

 Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi! 

 Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību. 

 Neatliec uz vēlāku laiku to, kas jāizdara šodien! 

 

INSTRUKTĀŽA JTV VECĀKIEM ATTĀLINĀTU MĀCĪBU VEIKSMĪGAI NORISEI 

1. Lūdzam Jūsu atbalstu attālināta mācīšanās procesa nodrošināšanā, palīdzot skolēnam 

plānot samērīgu laiku mācībām un atpūtai.  

2. Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā plānotos darbus, skolotājs e-žurnālā 

veiks ierakstu “nv” (nav vērtējuma) un sazināsies ar Jums. 

3. Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta, datora, elektrības problēmas) informējiet 

klases audzinātāju. 

4. Ja Jums vai Jūsu bērnam nepieciešams psihologa atbalsts attālinātās mācīšanās laikā, 

lūdzu, sazinieties ar skolas psiholoģi e-klases sistēmā, vienojieties par sadarbības formu 

attālināti. 

5. Parūpējieties, lai Jūsu skolēns ievēro Covid-19 izplatības ierobežošanas nosacījumus. 

Pasaulē nav nekā stiprāka par mierīgu prātu. 

                              /Eliuds Kipčoge/ 

 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas administrācija 


