
  

E-klase vecākiem

kāpēc? ko, kā darīt?



  

Vecākiem E-klase ir nepieciešama, jo

● ātri un ērti var uzzināt bērna atzīmes, uzdotos darbus mājās, 
kā arī visu citu, kas saistīts ar mācībām;

● vecāki var ērti iesaistīties un kontrolēt sava bērna sekmes;

● savlaicīgi var saņemt precīzu informāciju par visām 
aktualitātēm skolā;

● var pieteikt bērna kavējumus - skolotāji šo informāciju 
saņems un nevajadzēs zvanīt uz skolu;

● elektronisko dienasgrāmatu būs daudz ērtāk lietot nekā 
papīra dienasgrāmatu;

● dati par mācībām būs drošībā;

● E-klases pasts noderēs, lai ērti sazinātos ar skolotājiem un 
citiem vecākiem.



  

Pieslēgšanās

● Kā reģistrēties E-klasē?

– Vecākus E-klasē reģistrē klases audzinātājs. Līdz ko 
vecāka mobilā telefona numurs tiek ievadīts E-klasē, uz 
to atnāk vecāka parole.

● Kā pieslēgties E-klasei?

– Dodies uz portālu www.e-klase.lv – labajā pusē ievadi 
lietotājvārdu (skolēna personas kodu) un paroli. Spied 
pogu Pieslēgties E-klasei.



  

E-klases demo versija



  

Paroles

● Ko darīt, ja nav paroles?

– Vecākus E-klasē reģistrē klases audzinātājs. 
Sazinieties ar audzinātāju un palūdziet, lai ievada Jūsu 
tālruņa numuru E-klasē. Līdz ko vecāka mobilā telefona 
numurs tiek ievadīts E-klasē, uz to atnāk vecāka parole.



  

Paroles

● Vai skolēniem un viņu vecākiem ir atšķirīgas paroles?

– Skolēniem un viņu vecākiem ir atšķirīgas paroles! 
Katram lietotājam noteikti ir jāizmanto tikai sava 
parole, jo skolēnu un viņu vecāku profilos ir atšķirīgas 
funkcijas, kā arī privātais E-klases pasts, kas satur to 
informāciju, kas domāta tikai skolēniem vai tikai 
vecākiem.



  

Paroles

● Kā var zināt, vai vecāks lieto viņam paredzēto paroli?

– Kad vecāks ir saņēmis īsziņu ar paroli, jāpārbauda, kas 
tajā ir norādīts – skolēna parole, mammas parole vai 
tēta parole.

– Kad vecāks ir pieslēdzies E-klasei, profila informācijā ir 
norādīts Sveicināti, E-klasē! Lietotājs: tētis, mamma 
vai skolēns.

– Ja uz vecāka mobilā telefona numuru ir nosūtīta 
skolēna parole, nepieciešams sazināties ar klases 
audzinātāju, lai mobilā telefona numurs tiktu izlabots.



  

Drošība

● Vai sarakste E-klases pastā ir konfidenciāla?

– Sarakste E-klases pastā ir konfidenciāla, tādēļ E-klases 
paroli nedrīkst uzticēt citai personai (arī bērnam). 
Beidzot darbu E-klasē, vienmēr nospiediet pogu Beigt 
darbu.

– Pavisam izdzēst vēstules no mapēm Aizsūtītie un 
Dzēstie nav iespējams, jo tās kalpo kā pierādījums 
notikušai sarakstei.

– Brīdinām, ka svešas paroles lietošana var novest līdz 
kriminālprocesa uzsākšanai. 
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