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Izdota saskaņā ar  
Valsts pārvaldes likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu. 

18.10.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr. 779  

“Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa  

organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”  

3.6. apakšpunktu 

 

 

1. Kārtība nosaka Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas  E-klases sistēmas 
lietošanas noteikumus un nosacījumus izglītojamo mācību sasniegumu uzskaitei 
elektroniskā  sistēmā. 

2. Klašu audzinātāji katra mācību gada sākumā vecāku sapucēs obligāti 
informē izglītojamo vecākus vai viņu likumiskos pārstāvjus par E-klase lietošanu – 

skolēnu dienasgrāmatu izmantošanu, vērtējumu skatīšanu un īsziņu saņemšanas iespējām. 
3. E-klases pakalpojuma pieslēgšanas kārtība izglītojamiem un vecākiem: 
3.1. Klašu audzinātāji pieņem E-klases iesniegumu no 1.-9. klašu un 1-3. 

arodgrupu vecākiem un skolēniem un nodod tālāk apstrādei E-klases virslietotājam 
(direktora vietniekam informātikas jomā); 

3.2. E-klases virslietotājs, pamatojoties uz iesniegumiem, pieslēdz E-klases 

pakalpojumu  vecākiem un izglītojamiem divu darba dienu laikā no iesnieguma 

saņemšanas; 
3.3. Nepieciešamības gadījumā virslietotājs konsultē  e-klases lietotājus par 

darbu ar e-klases žurnālu. 
4. Informācijas ievadīšana E-klasē: 
4.1. Izglītojamo un darbinieku personas informāciju E-klasē ievada virslietotājs, 

nepieciešamo informāciju saņemot no  lietvedības pārzines; 
4.2. Ja nepieciešams, veic izmaiņas divu darba dienu laikā pēc izmaiņu fakta; 
4.3. Katra mācību gada sākumā, vai katra semestra sākumā divu darba dienu 

laikā stundu sarakstu E-klasē ievada klašu audzinātāji, veicot korekcijas pēc vajadzības; 
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4.4. Izglītojamo sarakstu pa klasēm, internāta  grupām un grupām mācību 
priekšmetos veic virslietotājs ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc semestra sākuma; 

4.5. Izglītojamo sadali pa grupām fakultatīvajās, individuālajās un grupu, interešu 
izglītības grupas nodarbībās veic visrslietotājs ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc 
semestra sākuma; 

4.6. Mācību priekšmetu  un interešu izglītības pedagogi E-klasē ievada: 
4.6.1. Mācību stundas, stundu tēmas, kavējumus un mājās uzdoto katram 

izglītojamam regulāri, ne vēlāk kā līdz katras darba dienas pulksten 18.00; 

4.6.2. Pārbaudes  un tēmu noslēguma pārbaudes darbus – līdz nākamajai mācību 

stundai; 

4.6.3. Semestra starp vērtējumus, semestra  un gada vērtējumus ievada termiņos, 

saskaņā ar skolas darba plānu; 

4.7. Vērtējumu un mājas darbu skaits E-klasē atbilst  Rīgas 4.speciālās 
internātpamatskolas  skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai; 

4.8. Klašu audzinātāji pēc kavējuma zīmes vai pēc citas attaisnojošas 
informācijas saņemšanas, atzīmē kavējumus, kuri attaisnoti; 

4.9. Ja izglītojamais ir atbrīvots kādā no mācību priekšmetiem, semestra un gada 
vērtējumā  raksta burtu  “a”. 

5. Informācijas izvadīšana no E-klases: 

5.1. Līdz katra mēneša 10. datumam klašu audzinātāji no E-klases izdrukā 
izglītojamo iepriekšējā mēneša sekmju izrakstus; 

5.2. Pēc vajadzības klases audzinātājs no E-klases izdrukā izglītojamo mācību 
sasniegumu starpvērtējumus, kurus nodod izglītojamo vecākiem; 

5.3. 1.semestra beigās klašu audzinātāji no E-klases izdrukā izglītojamo liecības; 
5.4. 2.semestra beigās virslietotājs no E-klases izdrukā izglītojamo liecības; 

5.5. Katrā mēnesī, semestrī un mācību gada beigās mācību priekšmetu pedagogi 
un klašu audzinātāji no E-klases izdrukā nepieciešamās atskaites; 

5.6. Klašu  audzinātāji   piecu darba dienu laikā sakārto izglītojamo personas 
lietas; mācību gada sakumā; 

5.7. E-klases virslietotājs mācību gada beigās veic žurnālu un mācību 
sasniegumu kopsavilkuma žurnālu ierakstīšanu ( pēc klašu audzinātāja  piecu darba dienu 

laikā) CD skolas arhīvam. 

6. Kārtība pieejama visiem. Ar to iepazīstas un ievēro visi izglītības iestādes 
pedagoģiskie darbinieki. Kārtība pieejama pie izglītības iestādes dežuranta.  

 

 

Direktore                                                                                 I.Pastere 
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