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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

DEGUMNIEKU PAMATSKOLAS SĀKUMSKOLAS PAGARINĀTĀS DIENAS 

GRUPAS DARBA KĀRTĪBA  

Izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 1. panta 9. punktu  

un Skolas nolikumu 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Pagarinātā dienas grupa ir izglītības iestādes sākumskolas skolēnu ārpusstundu darba organizācijas 

forma. 

1.2. Pagarinātās dienas grupai izmanto telpu noslogojuma grafikā paredzētās skolas telpas.  

1.3. Pagarinātās dienas grupas dalībnieki ievēro Degumnieku pamatskolas iekšējās kārtības noteikumus, 

Degumnieku pamatskolas pagarinātās dienas grupas darba kārtību, Degumnieku pamatskolas 

Kabinetu kārtības noteikumus. 

1.4. Pagarinātās dienas grupa tiek organizēta, lai radītu labvēlīgus apstākļus viņu mācību un 

audzināšanas darbam, skolēna personības vispārējai attīstībai, palīdzētu sagatavot mājas darbus 

skolēniem, kam ir grūtības ar mācību vielas apguvi. 

1.5. Pagarinātās dienas grupas darba grafiks mācību dienā tiek veidots saistībā ar mācību stundu laikiem 

un skolas autobusa kustību sarakstu. 

1.6. Pagarinātās dienas grupas audzēkņus ieskaita grupā, vai no tās atskaita ar skolas direktora 

rīkojumu, pamatojoties uz vecāku (aizbildņu) iesniegumu. 

1.7. Skolas administrācija nodrošina Pagarinātās dienas grupas dienas režīmam atbilstošas telpas un 

kontrolē dienas režīma ievērošanu. 

1.8. Pagarinātās dienas grupas pedagogu un viņa slodzi, atbilstoši MK noteikumiem, nosaka Degumnieku 

pamatskolas direktors pedagoģisko darbinieku tarifikācijā. 

1.9. Pagarinātās dienas grupas darba laiku, atbilstoši tarificētajām stundām, apstiprina direktors ar 

rīkojumu katra mācību gada 1.septembrī un 1.janvārī. 

 

2. Pagarinātās dienas grupas darbības mērķi, darba virzieni un uzdevumi 

 

2.1.     Pagarinātās dienas grupas darba mērķi un pamatvirzieni: 

2.1.1.atbalsts izglītības programmas prasību izpildē; 

2.1.2.saturīga brīvā ārpusstundu laika organizēšana. 

2.2 Pagarinātās dienas grupas galvenie uzdevumi: 

2.2.1.radīt iespēju skolēniem apgūt prasmes plānot un organizēt savu mācīšanos un atpūtu 

ārpusstundu laikā; 

2.2.2.nodrošināt skolēniem drošu vidi pedagogu uzraudzībā ārpusstundu laikā; 



2.2.3.veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņas; 

2.2.4.sniegt individuālo atbalstu skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācībās; 

2.2.5.sniegt individuālo atbalstu talantīgajiem skolēniem. 

3. Pagarinātās dienas grupas skolotāja pienākumi 

 

3.1. Vadīt nodarbības atbilstoši Pagarinātās dienas grupas darba grafikam, izstrādāt dienas režīmu, ņemot 

vērā stundu sarakstu un ārpusstundu nodarbību plānu. Izstrādāt Kabineta noteikumus. 

3.2. Neatstāt bez uzraudzības Pagarinātās dienas grupas skolēnus āra un telpu nodarbībās. 

3.3. Ievērot katra skolēna individuālās fiziskās un garīgās darba spējas, piemērojot tās grupas dienas 

režīmam. 

3.4. Konsultēt un palīdzēt izglītojamiem mācību darbā, īpaši izglītojamiem ar mācību grūtībām. 

3.5. Organizēt izglītojamo aktīvu, veselīgu atpūtu (pastaigas, spēles, rotaļas un sporta nodarbības, 

konkursus, bibliotēkas apmeklējumus u c.). 

3.6. Rūpēties par Pagarinātās dienas grupai nepieciešamo materiālo bāzi. 

3.7. Atbildēt par skolēnu drošību un veselību līdz pagarinātās dienas grupas beigām. 

3.8. Iepazīstināt vecākus ar dienas režīmu. 

3.9. Saskaņot ar vecākiem skolēnu uzturēšanās ilgumu Pagarinātās dienas grupā. 

3.10.Sakārtot Pagarinātās dienas grupas dokumentāciju (iesniegumus, žurnālu, darba grafiku, dienas 

režīmu), regulāri veikt ierakstus žurnālā. 

 

4. Pagarinātās dienas grupas režīms 

 

4.1.Pagarinātās dienas grupu režīmu sastāda skolotājs, ietverot tajā: 

                  4.1.1. mājas darbu sagatavošanu; 

                  4.1.2.nodarbības atbilstoši Pagarinātās dienas grupu darba grafikam un interešu izglītības  

darba plānam; 

           4.1.3. nodarbības svaigā gaisā, pastaigu; 

          4.1.4.aktīvas spēles skolotāja vadībā; 

          4.1.5. piedalīšanos dažādos konkursos, bibliotēku apmeklējums 

4.2.Ja skolēns neapmeklē pulciņa nodarbības, tad skolotājs ar viņu nodarbojas individuāli. 

4.3.Pagarinātās dienas grupas režīmu izstrādā Pagarinātas dienas grupas skolotājs, apstiprina skolas 

direktors. 

 

 

5. Pagarinātās dienas grupas dalībnieki, viņu pienākumi un tiesības 

 

5.1.Pagarinātās dienas grupa tiek organizēta 1.- 4. klašu skolēniem. 

5.2. Pagarinātās dienas grupā var tikt uzņemti 5.klases skolēni, obligāta pagarinātā grupa ir skolēniem, 

kuriem ir nepietiekami vērtējumi, kādā no mācību priekšmetiem vidējā atzīme ir 5,9 un zemāka, skolēns 

mājup dodas ar skolas transportu. 

 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 25.11.2014. Skolas padomes sēdē Nr.1 lēmums Nr.3; apstiprināti ar 

Degumnieku pamatskolas direktores rīkojumu 28.11.2014., Nr.1-9/14/50, stājas spēkā 28.11.2014.) 

 

5.3. Pagarinātās dienas grupas dalībnieku pienākumi:  

5.3.1. pēc mācību stundu beigām pieteikties pie Pagarinātās dienas grupas skolotājas;  

5.3.2. pakļauties Pagarinātās dienas grupas skolotāja norādījumiem un rīkojumiem;  

5.3.3. informēt Pagarinātās dienas grupas skolotāju  par visām papildnodarbībām un 

pasākumiem, kuras jāapmeklē Pagarinātās dienas grupas darba laikā;  



5.3.4. ievērot tīrību, kārtību savā darba vietā, klasē; 

5.3.5.atstājot grupas telpu, sakopt savu darbavietu. 

5.4. Pagarinātās dienas grupas dalībnieka tiesības:  

5.4. 1.piedalīties Pagarinātās dienas grupas darbā;  

5.4.2.lūgt un saņemt Pagarinātās dienas grupas skolotāja palīdzību pildot mājasdarbus vai 

rotaļājoties;  

5.4.3.apmeklēt interešu izglītības nodarbības un papildnodarbības mācību priekšmetos, kas 

notiek Pagarinātās dienas grupas darba laikā.  

5.5. Skolēns no pagarinātās dienas grupas var aiziet tikai ar Pagarinātās grupas skolotāja atļauju, 

saskaņojot ar klases audzinātāju vai vecākiem (pa telefonu vai rakstiski). 

 

5.6. Pagarinātās dienas grupas dalībniekiem jāievēro pārējie pienākumi un tiesības, kuri noteikti skolas   

Iekšējās kārtības noteikumos.  

 

 

 

6. Pagarinātās dienas grupas izmainīšanas un papildināšanas kārtība 

Degumnieku pamatskolas sākumskolas Pagarinātās dienas grupas darba kārtību izstrādā, maina un 

papildina sākumskolas metodiskā komisija, izmaiņas apstiprina skolas direktors.   

 

 

Degumnieku pamatskolas sākumskolas Pagarinātās dienas grupas darba kārtība stājas spēkā ar 

2013.gada 10. februāri. Izstrādāta Degumnieku pamatskolas sākumskolas metodiskajā komisijā. 

Apstiprināta ar direktores rīkojumu Nr. 1-9/13/21, 10.02.13. 

 

 

 

Direktore:     /D.Rubene/ 


