
INSTRUKTĀŽA  

JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS SKOLĒNIEM 
 

1. Seko savam mācību grafikam.  

2. Katru rītu līdz plkst. 8:15 saņemsi veicamo darbu, darba veikšanas nosacījumus un vērtēšanas kritērijus e-klases 

dienasgrāmatā vai e-klases pastā.  

3. Katru rītu līdz plkst 8:15 atver e-klases dienasgrāmatu un e-klases pastu, iepazīsties ar dienas uzdevumiem. 

4. Uzvedība un dalība tiešsaistes stundās: 

4.1. ja stunda būs plānota tiešsaistē, tad skolotājs Tevi informēs iepriekšējās dienas 

rītā (vēlams līdz plkst. 8:15),  precizējot tiešsaistes laiku, vietni, nepieciešamos 

mācību materiālus (lai laicīgi vari ieplānot darbu pie datora tiešsaistē); 

4.2. tiešsaistes stundu apmeklējums ir obligāts; 

4.3. tiešsaistes stundas notiek ar ieslēgtām kamerām, tērzētava vai mikrofons tiek 

izmantots pēc skolotāja uzaicinājuma; 

4.4. pieslēgšanās tiešsaistes stundai notiek ar savu vārdu un uzvārdu; 

4.5. tiek ievēroti noteikumi par uzvedību un dalību tiešsaistes stundās (skat. 

infografiku). 

 
5. Veiktos darbus (vai norādīto darba daļu) iesūti skolotājam norādītajā termiņā.  

5.1. Lieto vienotu e-klases vēstuļu tēmu noformējumus: 

Piemēram:  

ikdienas darbs  - "mācību priekšmeta nosaukums vai uzdevuma nosaukums 12.11." 

parāds - "parāds mācību priekšmeta nosaukums vai uzdevuma nosaukums 07.11." 

jautājums - "jautājums mācību priekšmeta nosaukums vai uzdevuma nosaukums 12.11." 

5.2. obligāti ir jāizlasa skolotāju rakstītās vēstules e-klasē, ja nepieciešams jāsniedz atbilde! 

6. Žurnālā tiks veikti šādi ieraksti: 

6.1. ja Tu nepiedalīsies tiešsaistē, e-žurnālā skolotājs veiks ierakstu “n”- neattaisnots kavējums (nepieciešama 

attaisnojuma zīme/informācija),  

6.2. ja ikdienas mācību uzdevumi netiek pildīti, e-žurnālā veic ierakstu – “nv”,  

6.3. ja iesūtītais darbs netiek vērtēts un tas neatbilst prasībām, saņemsi ierakstu – “ni” 

6.4. ja iesūtītais darbs netiek vērtēts un tas atbilst prasībām, saņemsi ierakstu – “i” 

6.5. ja iesūtītais darbs tiek vērtēts formatīvi - % vai STAP, 

6.6. ja esi /neesi veicis plānoto pārbaudes darbu vai kādu citu apjomīgu darbu - “balles”/ “nv” . 

7. Ja skolēnam e-žurnālā ir ieraksti nv (nav vērtējuma), skolotājam ir tiesības nepielaist pie plānotā obligātā 

pārbaudes darba veikšanas. Atceries, ja kādā no obligātajiem pārbaudes darbiem neesi saņēmis vērtējumu (ir 

nv), semestra un gada vērtējumus neizliek (skat. “JTV IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS 

NOTEIKUMI” 4.9., 5.6. un 5.8. punktus) un lai pabeigtu mācību gadu, vasarā jāpiedalās papildu mācību 

pasākumos un jākārto pēcpārbaudījums). 

8. Ārkārtas gadījumos (veselības, interneta, datora, elektrības problēmas) sazinies ar priekšmeta skolotāju un 

vienojieties par tālāko rīcību (informē klases audzinātāju). 

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

ar skolotāju e-klases pastā, un skolotājs Tev atbildēs (rakstiski vai telefoniski). 

10. Skolotājs saziņai būs pieejams Tavu plānoto stundu laikā vai grafikā norādīto konsultāciju laikā (vienojieties par 

saziņu, piemēram, tiešsaistes vidē, e-klases pastā, WhatsApp vai telefoniski). 

11. Ja Tavs darbs vai darba daļa ir plaģiāts (pārkopēts/pārrakstīts svešs teksts, cita skolēna darbs u.c.), darbs tiks vērtēts 

ar “1” bez iespējas šo vērtējumu labot, skolotājs sazināsies ar Taviem vecākiem un Tava rīcība tiks uzskatīta par 

skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu.  

Ieteikumi:  

 Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi. 

 Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību. 

 Izvairies no kontaktiem ar cilvēkiem ārpus savas mājsaimniecības, ievēro 2 m distanci, atbildīgi lieto masku, 

mazgā vai dezinficē rokas.  
 

Iepazīšanos ar instruktāžu skolēns apliecina, atverot e-klases pastu.  


