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LATVIJAS REPUBLIKA 
OZOLNIEKU NOVADS 

 

TETELES PAMATSKOLA 
Reģistrācijas Nr. 4512900841 

Skolas iela 10, Tetele, LV-3043, tālr./fakss 63055531, 63055432, e-pasts: tetelespsk@ozolnieki.lv 
_____________________________________________________________________________________________ 

 Ozolnieku novadā Cenu pagastā 
 

APSTIPRINĀTS 

ar Teteles pamatskolas direktora rīkojumu 

31.08.2010. Nr. 1-9/11 

31.08.2010. 

E-klases lietošanas kārtība 
 

Kārtība nosaka E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanu Teteles pamatskolā. 

 

1. E- klases pakalpojuma pieslēgšana izglītojamajiem un viņu vecākiem: 

1.1. klašu audzinātāji katra mācību gada sākumā informē izglītojamo vecākus par E-klases 

izmantošanas iespēju; 

1.2. klašu audzinātāji pieņem E-klases iesniegumus no1.-9. klašu vecākiem un nodod 

tostālāk apstrādei E-klases virslietotājam; 

1.3. E-klases virslietotājs, pamatojoties uz iesniegumiem, pieslēdz E-klases pakalpojumu 

izglītojamajiem un viņu vecākiem nedēļas laikā no iesnieguma saņemšanas; 

2. Informācijas ievadīšana E-klasē: 

2.1. izglītojamo un darbinieku personas informāciju E-klasē ievada virslietotājs, 

nepieciešamo informāciju saņemot no lietvedes un direktora vietnieces izglītības jomā; 

2.2. mācību priekšmetu skolotāji informāciju par notikušajām stundām ievada regulāri, katru 

dienu līdz plkst. 18.00; 

2.3. izglītojamo iegūtos vērtējumus jāievada termiņos, kas minēti izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībā: 

2.3.1. vērtējumus darbiem, kurus vērtē ar i vai ni, ievada līdz nākošajai stundai; 

2.3.2. vērtējumus darbiem, kurus vērtē ar ballēm, ievada nedēļas laikā no darba 

veikšanas; 

2.3.3. semestra starpvērtējumus, semestra un gada vērtējumus jāievada termiņos, ko 

katru reizi nosaka direktores vietniece izglītības jomā; 

2.4. vērtējumu skaitam un mājas darbu skaitam jābūt atbilstoši izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanas kārtībā minētajam skaitam; 

2.5. klašu audzinātāji ievada ziņas par izglītojamo nokavētajām stundām līdz katra mēneša 

beigām. 

3. Informācijas izvadīšana no E-klases: 

3.1. līdz katra mēneša 3. datumam klašu audzinātāji izdrukā un izsniedz izglītojamajiem 

sekmju izrakstus; 

3.2. katra semestra beigās skolas administrācija izdrukā un klašu audzinātāji izsniedz 

izglītojamajiem liecības; 

3.3. E-klases virslietotājs veic žurnālu un mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālu 

izdrukāšanu skolas arhīvam katra mācību gada beigās; 
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3.4. pedagogi žurnāla pielikumus izdrukā un aizpilda pēc vajadzības, glabā pie sevis līdz 

mācību gada beigām, tad tos nodod skolas arhīvā; 

3.5. citas atskaites un pārskatus pedagogi izdrukā no E-klases pēc vajadzības un glabā pie 

sevis. 

4. Visiem E-klases lietotājiem jāievēro personas datu aizsardzības noteikumi atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

 

 

 

Skolas direktore                                                            Jeļena Žoide 

 

 


