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Mērķis:  

Sniegt atbalstu skolēniem izglītības programmas prasību izpildē un organizēt saturīgu 

brīvā laika pavadīšanu pēc stundām. 

 

Uzdevumi: 

1. Nodrošināt 1. - 4.klašu skolēniem ārpusstundu laikā drošu vidi pedagogu 

uzraudzībā. 

2. Dot iespēju 1. – 4.klases skolēniem apgūt prasmi plānot un organizēt savu 

mācību darbu un atpūtu ārpusstundu laikā. 

3. Veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņas. 

4. Sniegt individuālu atbalstu skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību 

satura apguvē. 

5. Sekmēt izglītojamo savstarpējās sadarbības un saskarsmes prasmes. 

6. Sekmēt skolēnu līdzdalību interešu izglītības pulciņos. 

 

Mērķauditorija: 1. - 4.klases skolēni. 

 

Pagarinātās grupas pedagogi, viņu pienākumi un tiesības 

1. PDG pedagoga pienākumi: 

 Atrasties PDG telpā laikā, kad PDG dalībniekiem beidzas mācību 

stundas. 

 Piereģistrēt ieradušos PDG dalībniekus. 

 Organizēt PDG mācību darbu un atpūtas laiku. 

 Nodrošināt, lai skolēni, kuriem ir fakultatīvās un interešu izglītības 

nodarbības, tās apmeklētu savlaicīgi. 

 Palīdzēt skolēniem patstāvīgo nodarbību laikā. 

 Ziņot skolas vadībai un skolēnu vēcākiem, ja PDG dalībnieks pārkāpis 

skolas iekšējās kārtības noteikumus vai šos noteikumus. 

  Traumu vai negadījumu gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko 

palīdzību un ziņot vecākiem par notikušo negadījumu. 

 

2. PDG pedagoga tiesības:  

 Patstāvīgi izvēlēties PDG darba organizācijas formas un metodes. 

 Saņemt konsultācijas un informāciju no skolas vadības, kā arī citiem 

pedagogiem un atbalsta personāla par PDG darba organizāciju un 

skolēniem.  

 Ievērot pienākumus un tiesības, kas noteikti darba kārtības 

noteikumos, līgumā un amata aprakstā. 

 



Pagarinātās dienas grupas dalībnieki, viņu tiesības un pienākumi 

1. PDG tiek uzņemti skolas 1. -4. klašu skolēni atbilstoši vecāku (aizbildņu) 

iesniegumiem. 

 2.  PDG dalībnieka tiesības: 

• Piedalīšanās PDG darbā. 

• Lūgt un saņemt PDG pedagogu palīdzību, pildot mājas darbus. 

• Apmeklēt fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības, kas notiek PDG 

darba laikā. 

• Apmeklēt skolas bibliotēku ar mērķi apmainīt vai lasīt grāmatas un/ vai 

žurnālus. 

• PDG pedagoga pavadībā plkst. 14:00 dodas launagā uz skolas ēdnīcu.  

 

3. PDG dalībnieka pienākumi: 

• Uzreiz pēc pēdējās mācību stundas beigām ierasties PDG telpā un 

pieteikties pie pedagoga. 

• Ievērot šos noteikumus, PDG iekšējās kārtības noteikumus (skat. pielikumu 

Nr.1.), pedagoga norādījumus un lūgumus. 

• Atpūtas laikā atrasties kopā ar skolotāju viņas norādītajā vietā un bez PDG 

pedagoga atļaujas to neatstāt. 

• Izpildītos mājas darbus skolēniem parādīt PDG pedagogam. 

• Informēt PDG pedagogu par fakultatīvajām un interešu izglītības 

nodarbībām, kuras tiks apmeklētas PDG darba laikā. 

• Pirms došanās uz fakultatīvo, interešu izglītības nodarbību vai bibliotēku, 

informēt pat to PDG skolotāju. 

• Skolēns no PDG var tikt izņemts vecākiem izdevīgā laikā vai doties mājās ar 

skolas autobusu. 

• 1.klases skolēns drīkst doties uz mājām patstāvīgi vai vecākā brāļa/māsas 

pavadībā, tikai ar vecāku rakstisku atļauju. 

 

 

 

 

 

 

 



Rušonas pamatskolas pagarinātās dienas grupas darba organizācija un dienas 

režīms 

Diena Laiks Darbība 
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12.00 -12.50 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai ārā (atkarībā no laika 
apstākļiem). 

12.50 – 14.00 Gatavošanās mācībām, mācības, pulciņu apmeklējums. 

14.00 – 14.10 Launags. 

14.10 – 15.00 Pulciņu apmeklējums, mācības vai izglītojošas darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c.) 

15.00 - 16.00 Pastaiga svaigā gaisā vai rotaļas, spēles telpā (atkarībā no laika apstākļiem).  
Došanās mājās. 
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12.00 -12.50 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai ārā (atkarībā no laika 
apstākļiem). 

12.50 – 14.00 Gatavošanās mācībām, mācības, pulciņu apmeklējums. 
14.00 – 14.10 Launags. 
14.10 – 15.00 Pulciņu apmeklējums, mācības vai izglītojošas darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 

zīmēšana u.c.) 
15.00 - 16.00 Pastaiga svaigā gaisā vai rotaļas, spēles telpā (atkarībā no laika apstākļiem).  

Došanās mājās. 
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12.00 -12.50 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai ārā (atkarībā no laika 
apstākļiem). 

12.50 – 14.00 Gatavošanās mācībām, mācības, pulciņu apmeklējums. 

14.00 – 14.10 Launags. 

14.10 – 15.00 Pulciņu apmeklējums, mācības vai izglītojošas darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c.) 

15.00 - 16.00 Pastaiga svaigā gaisā vai rotaļas, spēles telpā (atkarībā no laika apstākļiem).  
Došanās mājās. 
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12.00 -12.50 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai ārā (atkarībā no laika 
apstākļiem). 

12.50 – 14.00 Gatavošanās mācībām, mācības, pulciņu apmeklējums. 

14.00 – 14.10 Launags. 

14.10 – 15.00 Pulciņu apmeklējums, mācības vai izglītojošas darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c.) 

15.00 - 16.00 Pastaiga svaigā gaisā vai rotaļas, spēles telpā (atkarībā no laika apstākļiem).  
Došanās mājās. 
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12.00 -12.50 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai ārā (atkarībā no laika 
apstākļiem). 

12.50 – 14.00 Gatavošanās mācībām, mācības, pulciņu apmeklējums. 

14.00 – 14.10 Launags. 

14.10 – 15.00 Pulciņu apmeklējums, mācības vai izglītojošas darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c.) 

15.00 - 16.00 Pastaiga svaigā gaisā vai rotaļas, spēles telpā (atkarībā no laika apstākļiem).  
Došanās mājās. 

 

____________________/I.Casno/ 

___________________/J.Baško/ 



Pielikums Nr.1 
 Rušonas pamatskolas 

 pagarinātās dienas grupas kārtība 
 

 
 

NOTEIKUMI PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS DALĪBNIEKIEM 
 

 
Drošība 

 
Uzvedība 

 
Atbildība 

 
Cieņa 

 

Pēc stundām dodies uz 
pagarinātās dienas grupu. 

Telpās sarunājies klusā balsi. Savlaicīgi informē skolotāju, 
ja grupu neapmeklēsi. 

Sasveicinies ar grupas 
skolotāju. 

Bez skolotājas atļaujas nedrīkst 
pamest klases telpas. 

Neaizskar citus skolēnus. Informē skolotāju par 
pulciņiem un citām 
nodarbībām. 

Uzklausi un izpildi skolotājas 
norādes. 

Pastaigas laikā atrodies tikai 
skolotāja norādītā vietā. 

Par konfliktiem stāsti 
skolotājai, viņa palīdzēs tos 
atrisināt. 

Centies izmācīties. Mājas darbu sagatavošanas 
laikā ievēro klusumu. 

Pasaki skolotājam, kad dodies 
mājās. 

Esot ārā, neskraidi pa 
zālājiem un apstādījumiem. 

Uzturi tīru un kārtīgu savu 
vietu.  

Esi pieklājīgs pret saviem 
grupas biedriem un skolotāju.  

 Nekāp uz skolas žoga. Ejot launagā, mazgā rokas.  Atvadies no skolotāja un 
grupas biedriem, kad dodies 
mājās. 

 Neej ārpus skolas teritorijas (aiz 
žoga). 

  

 

 


