
INSTRUKTĀŽA 

JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS SKOLĒNU VECĀKIEM 

 

1. Sekojiet, lai jūsu bērni atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā. 

2. Ja skolēns nepiedalīsies stundā, skolotājs e-žurnālā veiks ierakstu “n”- neattaisnots kavējums 

(nepieciešama attaisnojuma zīme/informācija). 

3. Ja iesūtītais darbs netiek vērtēts un tas neatbilst prasībām, saņem ierakstu – “ni”. 

4. Ja iesūtītais darbs netiek vērtēts un tas atbilst prasībām, saņem ierakstu – “i”. 

5. Ja iesūtītais darbs tiek vērtēts formatīvi - % vai STAP. 

6. Ja ir /nav veikts plānots pārbaudes darbs vai kāds cits apjomīgs darbs - “balles”/ “nv”. 

7. Ja ikdienas mācību uzdevumi netiks pildīti, e- žurnālā būs ieraksts “nv” (nav vērtējuma) un skolotājam 

būs tiesības nepielaist pie plānotā obligātā pārbaudes darba pildīšanas. 

8. Atgādinām, ja kādā no obligātajiem pārbaudes darbiem skolēns nav saņēmis vērtējumu (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). 

9. Ja skolēna 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, šāda skolēna rīcība tiks uzskatīta par skolas 

iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu. 

10. Ja apjomīga, ilglaicīga darba gaitā skolotājam nebūs pārliecības, ka skolēns mācību stundās ir strādājis 

un kvalitatīvi apguvis mācību saturu, skolotājs sazināsies ar Jums. Ja situācija neuzlabosies, tiks meklēta 

ārējā palīdzība un informēts sociālais dienests. 

11. Par ārkārtas gadījumiem (veselības, interneta, datora, elektrības problēmas) nekavējoties informējiet 

klases audzinātāju. 

 

 

 

Ieteikumi:  

 Lūdzu, iepazīstieties ar skolēnu uzvedības un dalības 

noteikumiem tiešsaistes stundās un iespēju robežās 

nodrošiniet to izpildi. 

 Lai jums būtu padziļināta izpratne par mācību procesa 

organizāciju, lūdzu, iepazīstieties ar instruktāžu 

skolēniem attālinātām mācībām. 

 Parūpējieties, lai jūsu bērns līdz plkst.8.15 ir sagatavojies 

darbam un iepazinies ar dienas uzdevumiem. 

 Parūpējieties, lai jūsu bērns bezatbildīgi neapmeklē 

sabiedriskas vietas. 

 Izvairieties no kontaktiem ar cilvēkiem ārpus savas 

mājsaimniecības, ievērojiet 2 m distanci, atbildīgi 

lietojiet masku, biežāk mazgājiet vai dezinficējiet rokas. 

 

 

 

Iepazīšanos ar instruktāžām vecāks apliecina, atverot e-klases pastu. 


