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MEŽCIEMA PAMATSKOLA 
Hipokrāta iela 31, Rīga, LV–1079, tālr. 67536888, e-pasts mcps@riga.lv 

 
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā 

 

29.12.2021.        Nr. PSM-21-16-nts  
 

 

Pagarinātās dienas grupas organizēšanas noteikumi 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 

pirmās daļas 1.punktu, Rīgas domes 

08.09.2021. nolikumu Nr. 114 “Mežciema 

pamatskolas nolikums” 31. punktu 

I.  Vispārīgie  jautājumi 

1. Noteikumi nosaka, kādā veidā Mežciema pamatskola (turpmāk – Skola) organizē 

pagarinātās dienas grupas darbu. 

2. Pagarinātās dienas grupas uzdevumi ir nodrošināt skolēnu dienas režīmu pēc 

mācību stundām: 

2.1. iespēju robežās palīdzēt sagatavot skolēniem mājas darbus; 

2.2. koordinēt interešu izglītības pulciņu apmeklēšanu; 

2.3. organizēt skolēnu brīvo laiku un atpūtu.  

3. Pagarinātās dienas grupas darbs tiek organizēts saskaņoti ar mācību stundu laikiem, 

atbilstoši pagarinātās dienas grupas darba grafikam. 

4. Pagarinātās dienas grupas komplektē 1. - 2. klasēs.  

5. Pagarinātās dienas grupā skolēnu ieskaita vai atskaita no tās ar direktora rīkojumu, 

pamatojoties uz skolēna likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāka) iesniegumu. 

6. Direktora vietnieks izglītības jomā nodrošina pagarinātās dienas grupas dienas 

režīmam atbilstošas telpas un kontrolē dienas režīma ievērošanu. 

II. Pagarinātās dienas grupas skolotāju pienākumi 

7. Organizēt pagarinātās dienas grupas darbu atbilstoši pagarinātās dienas grupas 

darba grafikam.  

8. Neatstāt bez uzraudzības pagarinātās dienas grupas skolēnus āra un telpu 

nodarbībās. 
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9. Konsultēt un palīdzēt skolēniem mācību darbā un mājas darbu sagatavošanā, īpaši 

skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

10. Organizēt skolēnu aktīvu, veselīgu atpūtu (pastaigas, spēles, rotaļas un sporta 

nodarbības).  

11. Atbildēt par skolēna drošību un veselību līdz pagarinātās dienas grupas beigām. 

12. Saskaņot ar vecākiem skolēna uzturēšanās ilgumu pagarinātās dienas grupā. 

13. Regulāri veikt ierakstus e-žurnālā, atspoguļojot pagarinātās dienas grupas darbu. 

III. Pagarinātās dienas grupas režīms 

14. Pagarinātās dienas grupu darba laiks tiek noteikts katram mācību gadam uz 1. 

septembri, atbilstoši pašvaldības piešķirtajam finansējumam. 

15. Pagarinātās dienas grupu režīmu veido skolotājs, ietverot tajā:  

15.1. mājas darbu sagatavošanu (pēc vajadzības); 

15.2. nodarbību apmeklēšanu atbilstoši interešu izglītības nodarbību grafikam;  

15.3. nodarbības svaigā gaisā, pastaigas;  

15.4. aktīvas spēles skolotāja vadībā; 

15.5. skolēna brīvā laika pavadīšanu, darbojoties individuāli vai grupā. 

IV. Pagarinātās dienas grupas skolēnu tiesības un pienākumi 

16. Ierasties uz pagarinātās dienas grupas nodarbībām saskaņā ar grafiku. 

17. Iepazīstināt pagarinātās dienas grupas skolotāju ar veicamajiem mājas  darbiem (ja 

tādi ir). 

18. Ievērot Skolas iekšējās kārtības noteikumus.   

19. Ievērot tīrību, kārtību pagarinātās grupas telpā. 

20. Sakārtot un nolikt vietā izmantotās rotaļlietas un galda spēles. 

21. Aiziet no pagarinātās dienas grupas tikai ar skolotāja atļauju, saskaņojot ar vecāku. 

22. Skolēns var izvēlēties ēst skolā piedāvāto launagu vai paēst individuāli.  

V. Noslēguma jautājumi 

23. Atzīt par spēku zaudējušiem 30.08.2016.gada  iekšējos noteikumus Nr.PSM-16-6-

nts  “Pagarinātās dienas grupas organizēšanas noteikumi”. 

24. Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 5. janvārī. 

 

 

Direktore         A. Priedīte  

 

Alvatere 67474286 


