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Kārtība par mobilo viedtālruņu lietošanu un uzglabāšanu   
Vecumnieku novadā  

 

01.09.2020.         Nr. 2.3./2020 

 

Izdota saskaņā ar :  

Skolas padomes ierosinājumu (protokols nr.1. no 01. 02. 2019.),  

izglītojamo vecāku aptauju rezultātiem,  

biedrības “Ētikas tilts Latvija”  iezīmēto  problēmu 

 par ekrānmediju ietekmi uz bērnu veselību 

I Vispārējie jautājumi 

1. Kārtība attiecas uz 5.-9. klašu izglītojamajiem. 

2. Kārtība nosaka Misas pamatskolas (turpmāk- izglītības iestāde)  iekšējos 

noteikumus par izglītojamo  mobilo viedtālruņu lietošanu, drošu uzglabāšanu un 

atbildību ikdienas mācību procesa laikā. 

3. Kārtības mērķis: 

3.1.nodrošināt izglītojamajiem netraucētu mācību vidi, viņu garīgo izaugsmi, un 

izglītojamo savstarpēju komunikāciju mācību procesā un brīvajā laikā; 

3.2.veikt izglītojošu darbu un aktīvi risināt jautājumus par bērnu aizsardzību 

audiovizuālās komunikācijas laikmetā; 

3.3.nodrošināt  aktīvu un veselīgu vidi izglītības iestādē. 

 

II Mobilo viedtālruņu  nodošana, uzglabāšana 

 

4. Mācību dienās, līdz pl. 8.25, izglītojamais nodod skolas dežurantam savu 

viedtālruni, apliecina to ar savu parakstu veidlapā (pielikums nr.1). 

5. Skolas dežurants ierīci ievieto atsevišķā slēgtā skapī, katrai klasei savā 

nodalījumā. 

6. Mācību dienas noslēgumā viedtālruni saņem atpakaļ, parakstās par tā atgūšanu 

tam paredzētā veidlapā (pielikums nr.1). 
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7. Veidlapas ar izglītojamo parakstiem tiek uzglabātas 1 nedēļu, lai risinātu strīdīgus 

gadījumus, ja tādi rodas. 

 

III Mobilo viedtālruņu izmantošana mācību procesā 

 

8. Ja pedagogs plānojis mobilos viedtālruņus izmantot mācību satura apguvei 

konkrētā klasē, viņš pret parakstu saņem tos pie dežuranta un pēc mācību stundas 

atgriež tos atpakaļ, parakstoties par nodošanu (pielikums nr.2). 

 

IV Atbildība 

 

9. Par mobilo viedtālruņu uzglabāšanu un lietošanu mācību procesā 1.-4. klasēs 

atbild klases audzinātāja. 

10. Par mobilo viedtālruņu uzglabāšanu , atbilstoši šiem noteikumiem, atbild skolas 

dežurants. 

11. Par mobilo viedtālruņu lietošanu, atbilstoši šiem noteikumiem, izglītojamie nes 

atbildību, atbilstoši Skolas iekšējās kārtības noteikumu paredzētajā kārtībā. 

 

IV Vispārīgie jautājumi 

12.Ja izglītojamo  vecākiem dienas gaitā nepieciešama steidzama saziņa ar bērnu, to 

var nodrošināt zvanot pa tālruni 29241014 vai zvanot klases audzinātājai. 

13. Veikt izmaiņas Misas vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumu (izdoti 28. 09. 

2016.) 71. punktā. 


