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Pagarinātās dienas grupas organizēšanas noteikumi 
 

Izdoti saskaņā ar   

Skolas Nolikuma  33.punktu un  

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

 departamenta 2016.gada 26.augusta 

 iekšējiem noteikumiem Nr. 32-nts 

 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Pagarinātās dienas grupas skolotājs savā darbā realizē un ievēro: 

- Bērnu tiesību aizsardzības likumu; 

- Izglītības likumu; 

- MK noteikumus; 

- Mežciema pamatskolas darba kārtības noteikumus pedagoģiskajiem 

darbiniekiem. 

1.2. Pagarinātās dienas grupas skolotāja darbu pārrauga  skolas direktora vietnieks 

izglītības jomā – kompetence mācību/ metodiskais darbs. 

                                          

2. Mērķis  

2.1. Nodrošināt iespēju izglītojamajiem saņemt atbalstu izglītības programmas prasību 

izpildē  un organizēti  un saturīgi pavadīt brīvo laiku pēc obligātajām mācību 

priekšmetu stundām. 

 

3. Uzdevumi 

3.1. Pēc mācību priekšmetu stundām organizēt izglītojamo nodarbinātību, atpūtu un 

veselības nostiprināšanu, ievērojot atbilstošus drošības pasākumus. 

3.2. Veicināt  izglītojamo savstarpējās sadarbības un saskarsmes prasmes. 

3.3. Stiprināt izglītojamo veselību un fizisko sagatavotību, apmeklējot interešu 

izglītības nodarbības un skolā piedāvātās sporta nodarbības. 

3.4. Veikt mācību darbu, pēc iespējas sagatavojot uzdotos mājas darbus un sniedzot 

izglītojamajiem konsultācijas ar mācībām saistītajos jautājumos. 

3.5. Veicināt  izglītojamo estētisko pilnveidošanos, apmeklējot pulciņus vai fakultatīvās 

nodarbības. 



4. Pagarināto  dienas grupu organizēšana 

4.1. Pagarinātās dienas grupa  tiek organizēta katra mācību gada sākumā, pamatojoties 

uz vecāku/ aizbildņu  izteiktu vēlēšanos, kuras apstiprinājums ir rakstisks 

iesniegums, kas tiek reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

4.2. Pagarinātās dienas grupa tiek atvērta, ja tajā ir vismaz 20 izglītojamo no vienas 

klases vai paralēlklasēm. 

 

5. Pagarinātās dienas grupas režīms 

5.1. Pagarinātās dienas grupas skolotāja slodzi nosaka skolas administrācija atbilstoši 

tarifikācijai. 

5.2. Pagarinātās dienas grupu  laiku, grupu skaitu un grupu skolotājus plāno un nosaka  

direktora vietnieks  mācību metodiskajā darbā. 

5.3. Pagarinātās dienas grupa sākas pēc  mācību priekšmetu stundu beigām. 

5.4. Pagarinātās darba dienas grupas laikā skolotājam jāorganizē atpūta svaigā gaisā (ja 

laika apstākļi to atļauj), jāplāno atbalsts  skolēniem izglītības programmas apguvei, 

konsultācijas, sarunas, spēles, rotaļas un jākoordinē skolēnu interešu izglītības 

pulciņu vai fakultatīvo nodarbību apmeklējums. 

5.5. Par skolēnu drošību un veselību pagarinātās dienas grupas laikā atbild pagarinātās 

dienas grupas skolotājs. 

5.6. Skolēns dodas mājās no pagarinātās dienas grupas: 

- bez vecāku pavadības (pēc abpusējas vienošanās starp skolotāju un skolēna 

vecākiem  uz vecāku iesnieguma pamata); 

- kopā ar vecākiem vai viņus aizstājošu personu sev vēlamajā laikā, informējot 

par to pagarinātās darba dienas grupas  

skolotāju telefoniski; 

- ne vēlāk kā plkst. 18.00. 

 

6. Pagarinātās dienas grupas dokumentācija 

6.1. Skolēnu vecāku iesniegumi skolas direktoram.  

6.2. Pagarinātās dienas grupas žurnāls, kurā skolotājs veic ierakstus saskaņā ar 

„Norādījumiem par ierakstiem pagarinātās dienas grupas žurnālā”. 
 

7. Citi noteikumi 

7.1. Pagarinātās dienas grupas organizēšanas noteikumi stājas spēkā 2016.gada 
1.septembrī.  

7.2. Pagarinātās dienas grupas noteikumi var tikt mainīti, pamatojoties uz 
sākumskolas MK sanāksmes lēmumu, skolas Domes lēmumu vai vecāku 
rakstisku iesniegumu. 

7.3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušus Mežciema pamatskolas 
21.11.2015. iekšējos noteikumus Nr. PSM-15-5-nts “Pagarinātās dienas grupas 
organizēšanas noteikumi”.  
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Alvatere 67536619 


