
 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Skrundas vidusskola 
Reģ. Nr. 4113901187, 90000015912,  Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas novads LV–3326, tālr./ fakss 63331286, 

e – pasts skrundasvidusskola@skrunda.lv                                                
                                                                               APSTIPRINĀTS 

Ar Skrundas vidusskolas 

                                                                                  direktora Aināra Zankovska 

 2010.gada 28.decembra 

rīkojumu Nr.1-10/28  

Skolas pagarinātās darba dienas grupas 

REGLAMENTS 

Ar grozījumiem, 21.10.2016. Rīk.Nr.1-10/45                                                        
      Izdots saskaņā ar Vispārējās Izglītības likuma 

 10. punkta un 

Skolas nolikuma 90. punkta pamata. 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Pagarinātās darba dienas grupa (turpmāk pagarinātā grupa) savā darbā 

vadās no LR Ministru kabineta noteikumiem, skolas nolikuma un skolas 

pagarinātās darba dienas grupas reglamenta. 

1.2. Pagarinātās dienas grupas mērķis ir, pamatojoties uz vecāku vai 

aizbildņu iesniegumiem, rast iespēju izglītojamajiem atrasties skolā pēc 

mācību stundām:  

1.2.1. ja izglītojamajam pēc mācību stundām nav iespējama tūlītēja 

nokļūšana mājās;  

1.2.2. ja izglītojamajam ir jāgaida pulciņa nodarbība; 

1.2.3. ja nepieciešams nodrošināt papildus nodarbības izglītojamā attīstībai 

un audzināšanai.( Ar grozījumiem, 21.10.2016. Rīk.Nr.1-10/45)                                                      

1.3. Pagarinātās grupas darbs ir skolas mācību un audzināšanas procesa 

sastāvdaļa, kas nodrošina labvēlīgus apstākļus personības intelektuālajai, 

emocionālajai un fiziskai attīstībai. 

1.4. Pagarinātās grupas darbība notiek skolā, izmantojot  visu nepieciešamo 

materiāltehnisko nodrošinājumu. 

2. Darba organizācija 

2.1.  Pagarinātās dienas grupas grupā ieskaita izglītojamos ar skolas 

direktora rīkojumu uz vecāku iesnieguma pamata. 

2.2. Pedagogu, pagarinātās grupas realizēšanai, norīko skolas direktors ar 

rīkojumu. 

2.3. Pagarinātās grupas pedagogs plāno grupas darbu, nodrošina paredzēto 

pasākumu sagatavošanu un vadīšanu. 



2.4. Pagarinātās dienas grupas pedagogam darba uzskaite jāveic 

pagarinātās  darba dienas grupas žurnālā.  

2.5. Skolā tiek organizētas divas pagarinātās dienas grupas: 

2.5.1. 1.-4.klašu izglītojamiem; - klases telpās  pie attiecīgā klašu 

audzinātāja; 

2.5.2. Šo noteikumu 1.2.punktā minēto izglītojamo pagarinātā grupa 1.-

12.klasēm – bibliotēkas telpās.( Ar grozījumiem, 21.10.2016. Rīk.Nr.1-

10/45).                                                       

2.6. Pagarinātās dienas grupa darbojas atbilstoši apstiprinātajam nodarbību 

grafikam. (Ar grozījumiem, 21.10.2016. Rīk.Nr.1-10/45).                                                      

2.7. Ja izglītojamajam nepieciešams doties uz pulciņu nodarbībām vai 

individuālām konsultācijām, viņš to saskaņo ar pagarinātās dienas grupas 

pedagogu.( Ar grozījumiem, 21.10.2016. Rīk.Nr.1-10/45).                                                       

3. Pedagogu  pienākumi 

3.1. Atbildēt par izglītojamo drošību un veselību. 

3.2. Aizpildīt attiecīgo dokumentāciju. 

3.3. Nodrošināt grupas darbību atbilstoši izstrādātajam darba plānam. 

       4.    Noslēguma jautājumi 

 4.1. Pagarinātā grupā iekļautajiem izglītojamajiem ir saistoši skolas iekšējie 

normatīvie akti. (Ar grozījumiem, 21.10.2016. Rīk.Nr.1-10/45).                                                      

 

 

 


