Instrukcija, kā tiks nodrošināts
attālinātais mācību process
Siguldas pilsētas vidusskolā

Stundā skolēns:
▪
▪

Pirms stundas skolēns:
▪

▪
▪
▪
▪

Ms Teams profilā ievieto savu attēlu vai atstāj
tukšu (neaizvieto to ar dabas attēliem u.c.
attēliem);
sagatavo pierakstus un rakstāmpiederumus;
pārdomā par savas telpas iekārtojumu;
aizver datorā nevajadzīgās programmas;
parūpējas lai nav dzirdami fona trokšņi.

▪

▪
▪

▪

Mācību process
Attālinātajā mācību procesā stundas
norisināsies pēc stundu saraksta, arī
konsultācijas notiek pēc konsultāciju grafika,
sazinoties ar skolotāju e-klasē vai Ms Teams.
Galvenās platformas, kas tiek izmantotas
attālinātajā mācību procesā:

un
Tajās tiek:
 Ievietoti uzdevumi
 Formulētas stundas tēmas un
sasniedzamais rezultāts
 Norādīti uzdoto darbu izpildes termiņi un
stundas norises plāni
 Vadītas tiešsaistes stundas MS Teams
platformā
 Pievienotas saites uz uzdevumi.lv vai
soma.lv, vai citām platformām.

Pieslēdzas tiešsaistes stundām;
Iesaistās stundas darbā – seko līdzi
stundas gaitai, piedalās diskusijās, jautā, ja
ir neskaidrības, pilda uzdotos uzdevumus;
Uzdotos uzdevumus izpilda un iesūta
noteiktajos laikos (ievērojot skolotāja
noteiktos
termiņus,
norādes
par
uzdevumu izpildi);
Neskaidrību gadījumā sazinās ar skolotāju
e-klases pastā vai MS Teams tērzēšanā;
Uzdotos darbus veic rūpīgi, atbildīgi un
patstāvīgi. Ja nepieciešams, tad ar
skolotāja palīdzību;
Ar savu rīcību netraucē klasesbiedriem un
skolotājiem, nesūti nevajadzīgas ziņas, kas
neattiecas uz stundas tēmu.

Dienas plāns
Mācību stundas tiek vadītas pēc stundu
saraksta!
Sekojiet līdzi arī stundu saraksta izmaiņām!
Mācību stundu laiki:
1. Plkst. 8:10 – 8:50
2. Plkst. 9:00 – 9:40
3. Plkst. 9:50 – 10:30
4. Plkst. 10:40 – 11:20
5. Plkst. 11:30 – 12:10
6. Pusdienas
7. Plkst. 13:10 – 13:50
8. Plkst. 13:55 – 14:35
9. Plkst. 14:40 – 15:20

Svarīgi!
Nepiedalīšanās
tiešsaistes
stundās
un
nepieslēgšanās Ms Teams vietnei konkrētajā
mācību stundā tiek fiksēta kā kavējums, žurnālā
atzīmējot “n”. Ja skolēns nevar piedalīties stundā
vai veikt uzdotos darbus tehnisku iemeslu dēļ,
lūdzu par to informēt klases audzinātāju vai un
konkrēto priekšmetu skolotājus.

Pārbaudes darbi
▪
▪

Pārbaudes darbi attālinātā mācību laikā
notiek tiešsaistē.
Pārbaudes darbu labošana notiek tiešsaistē
konsultāciju laikā.

