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Par mācību procesa nodrošināšanu attālināti
Lai nodrošinātu mācību procesu attālināti, ar 2020.gada 23.martu nosaku:
1. Mācību process attālināti notiek atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam
(pieejams skolas mājas lapā www.mazsalacasvsk.lv, E-klasē, dienasgrāmatā), kurš ir
spēkā no 2019.gada 30.septembra.
2. Skolotāji par konkrētā mācību priekšmeta darba plānojumu nedēļai skolēnus informēs
E-klasē, izsūtot vēstuli dienu pirms plānotās stundas līdz plkst. 16.00.
3. Pirmdienas, 23. marta, stundu tematus un veicamos darbus skolotāji E-klasē ieraksta
piektdien, 20.martā, līdz plkst.16.00.
4. Skolotāji stundu tēmas, mācību materiālus un mājas darbus reģistrē E-klases žurnālā
līdz plkst. 16.00.
5. Skolotāju konsultācijas tiešsaistē (skatīt E-klasē pieejamo konsultāciju grafiku)
notiks, izmantojot Google Hangouts video-audio platformu. Lai saņemtu tiešsaistes
konsultāciju, skolēnam:
• jābūt datoram, kurš apgādāts ar videokameru, mikrofonu un skaļruņiem/austiņām
vai viedtālrunim ar interneta pieslēgumu;
• savā E-klases sākumlapā jāatver koplietošanas dokuments “Tiešsaistes
konsultācijas”;
• jānoskaidro, kurā nedēļas dienā un kādā laikā būs iespējams saņemt skolotāja
tiešsaistes konsultāciju vajadzīgajā mācību priekšmetā;
• norādītajā dienā un laikā šajā dokumentā noklikšķināt uz atbilstošās saites;
• atveroties video zvana vietnei, ierakstīt SAVU vārdu un uzvārdu un prasīt
pievienošanos (pirmajā reizē Android viedierīcēs tiks pieprasīta lietotnes
instalēšana, ko var paveikt jebkurā laikā);
• jādod atļaujas tiešsaistes laikā izmantot videokameru un mikrofonu;
• jāgaida, līdz skolotājs atļauj pievienoties konsultācijai;
Ja skolēns nav uzrādījis savu īsto vārdu un uzvārdu vai arī ja tiek prasīta
pievienošanās ārpus tabulā norādītā laika, skolotājs ir tiesīgs atteikt pievienošanos

konsultācijai.
6. Katram mācību priekšmeta skolotājam norādīt veidu un laiku, kā skolēniem iesniegt
izpildītos darbus.
7. Skolēniem, kuriem tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izmantot interneta resursus,
mācību materiāli tiks sagatavoti papīrformātā (uz materiāla norādīts skolēna vārds,
uzvārds, klase) un būs saņemams līdz plkst. 12.00 skolā pie dežurantes (iepriekš
sazināties pa tālruni 64207836).
Rīkojums spēkā līdz ārkārtējās situācijas beigām.
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