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PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS 

REGLAMENTS 

 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1.  Pagarinātās dienas grupa (turpmāk tekstā grupa) ir skolas mācību procesa sastāvdaļa 

izglītības programmu apgūšanai. 

1.2. Grupu organizē saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto kārtību, piešķirtā 

finansējuma ietvaros. 

 
2. Mērķi un uzdevumi 

 
2.1.  Grupa tiek veidota ar mērķi nodrošināt pedagoģisko vadību un sekmēt drošu vidi 

sākumskolas skolēniem pēc mācību stundām. 

2.2.  Nodrošināt mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu skolēniem. 

2.3.  Sekmēt mācību satura papildus apguvi, ievērojot katra skolēna individuālās spējas. 

 

 

3. Pagarinātās dienas grupas darba organizācija 

 
3.1.  Pagarinātās dienas grupā, uz vecāku iesnieguma pamata, tiek uzņemti 1.- 4. klašu 

skolēni. 

3.2.  Skolēnu skaits grupā ir 25- 30 skolēni. 

3.3.  Uzņemot skolēnus grupā, prioritāte ir 1.- 4. klašu skolēniem, kuriem pēc mācību 

stundām nav iespējas tūlīt nokļūt mājās ( tiek izmantots sabiedriskais transports). 

3.4.  Grupas darbu organizē ar direktora rīkojumu nozīmēti skolotāji. Skolotāji ir atbildīgi par 

grupas dokumentācijas kārtošanu. 

3.5.  Pagarinātā dienas grupa darbojas atbilstoši direktora apstiprinātam nodarbību grafikam. 

3.6.  Nodarbību laikā skolotājs ir kopā ar skolēniem, ir atbildīgs par skolēnu drošību. 

3.7.  Skolēnu ierašanos pagarinātajā dienas grupā, uzturēšanos tajā un grupas atstāšanu 

nosaka Pagarinātās dienas grupas iekšējās kārtības noteikumi. 

3.8.  Ar Pagarinātās dienas grupas iekšējās kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti skolēni un 

skolēnu vecāki, to apliecinot ar savu parakstu. 

3.9.  Pagarinātās dienas grupas skolēniem iespēju robežās tiek nodrošināts launags. 
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4. Obligātā dokumentācija 

 
4.1.  Pagarinātās dienas grupas e- klases žurnāls. 

4.2.  Skolēnu vecāku iesniegumi par uzņemšanu grupā. Iesniegumi atrodas pie grupas 

skolotājiem. 

4.3.  Pagarinātās dienas grupas iekšējās kārtības noteikumi. 

4.4.  Skolēnu instruktāžu ar Pagarinātās dienas grupas iekšējās kārtības noteikumiem 

reģistrācijas žurnāls ( saraksti). 

 

 

 

5. Noslēguma jautājumi 

 
5.1.  Pagarinātās dienas grupas reglamentu izstrādā pedagoģiskā padome, to apstiprina 

direktors. 

5.2.  Grozījumus reglamentā apstiprina direktors, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes 

ieteikuma. 

5.3.  Pagarinātās dienas grupas iekšējās kārtības noteikumus izstrādā grupā iesaistītie 

skolotāji. Noteikumus apstiprina direktors. 

5.4.  Ar Pagarinātās dienas grupas reglamentu un Pagarinātās dienas grupas iekšējās 

kārtības noteikumiem tiek iepazīstināti skolēni un vecāki mācību gada sākumā- septembrī. 

 

 
 

 

 

 


