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Jūrmalā
Izstrādāta pamatojoties uz
Vispārējās izglītības likumu
un Skolas nolikumu

1. Pagarinātās dienas grupas veidošanas mērķis.
Skola nodrošina iespēju izglītojamajiem saņemt pedagoģisku palīdzību un organizēti
pavadīt brīvo laiku un atpūtu ārpus obligātajām mācību stundām.
II
2. Pagarinātās dienas grupas veidošanas uzdevumi.
2.1. Pēc mācību stundām organizēt izglītojamo nodarbinātību, atpūtu un veselības nostiprināšanu,
ievērojot atbilstošus drošības pasākumus.
2.2. Veicināt izglītojamo savstarpējās sadarbības un saskarsmes prasmes.
2.3. Stiprināt izglītojamo veselību un fizisko sagatavotību, apmeklējot nodarbības Jūrmalas
peldēšanas skolā un sporta pulciņos/fakultatīvos*.
2.4. Veikt mācību darbu, pēc iespējas sagatavojot uzdotos mājas darbus un sniedzot izglītojamajiem
konsultācijas ar mācībām saistītajos jautājumos.
2.5.Veicināt izglītojamo estētisko pilnveidošanos, apmeklējot mūzikas nodarbības un citus
pulciņus/fakultatīvus.
3. Pagarināto dienas grupu organizēšana.
3.1. Pagarinātās dienas grupa tiek organizēta katra mācību gada/ semestra sākumā, pamatojoties uz
vecāku/aizbildņu izteiktu vēlēšanos, kuras apstiprinājums ir rakstisks vienota satura un formas
iesniegums.
3.2. Vecāki/aizbildņi iesniegumus iesniedz skolas lietvedei, kura tos reģistrē žurnālā.
3.3. Klasē pagarinātās dienas grupa tiek atvērta, ja izglītojamo skaits, kuri apmeklēs pagarināto
dienas grupu nav mazāks par 20.
3.4. Ja vecāku iesniegumu ir mazāk kā 20 no vienas klases, pagarinātās dienas grupu var organizēt,
apvienojot izglītojamos no paralēlklasēm.
3.5. Ja iesniegumu skaits klašu paralēlē ir mazāks par 20, pagarināto dienas grupu organizē,
apvienojot dažādu klašu skolēnus.
4. Pagarinātās dienas grupas darba laiks un režīms.
4.1. Pagarinātās dienas grupas/skolotāja darba slodzi nosaka skolas administrācija atbilstoši –
vienai pagarinātās dienas grupai nedēļā.
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4.2. Pagarinātās dienas grupas darba laiku un režīmu plāno pagarinātās dienas grupas skolotājs/i,
ievērojot mācību stundu slodzi (mācību stundu beigas un Jūrmalas peldēšanas skolas iesniegto
baseina apmeklējuma grafiku*), pēc iespējas sadalot laiku līdzīgi visās nedēļas dienās.
4.3. Pagarinātās dienas grupas skolotājs/i iesniedz sākumskolas direktores vietniecei mācību un
audzināšanas darbā darba režīma plānojumu un slodzes sadalījumu mācību gada/semestra sākumā.
4.3.1. Pagarinātās dienas grupa sākas no nākamās stundas, neskaitot starpbrīdi pēc mācību stundu
beigām.
4.3.2. Pagarinātās dienas grupas sākumā 1. – 3. klasēs skolotājam ir jāorganizē izglītojamo atpūta
svaigā gaisā (ja laika apstākļi to atļauj) vai klases telpās ne vairāk kā 40 minūtes. Skolotājs var
organizēt mācību pastaigu labos laika apstākļos visas PDG dienas garumā ar noteiktu mācību un
audzināšanas mērķi.
4.3.3. Pēc Jūrmalas peldēšanas skolas iesniegtā baseina apmeklējuma grafika skolotājs plāno laiku
ceļam uz baseinu, izglītojamo sagatavošanos (noģērbšanos, mazgāšanos) peldēšanas nodarbībām:
30 – 35 minūtes*.
4.3.4. Pagarinātās dienas grupas darba laikā ietilpst izglītojamo nodarbības laiks baseinā (no 45
līdz 90 minūtēm). Pagarinātās dienas grupas skolotājs šajā laikā nodarbojas ar izglītojamajiem,
kuri neapmeklē baseinu, vai sagaida izglītojamos pēc baseina*.
4.3.5. Pēc Jūrmalas peldēšanas skolas iesniegtā baseina apmeklējuma grafika skolotājs plāno
izglītojamo sagatavošanos laiku (mazgāšanos, žāvēšanos, ģērbšanos) pēc peldēšanas nodarbībām
un atceļu no baseina: 30 – 40 minūtes*.
4.3.6. Dienas atlikušajā laikā (1. – 3.klasēs) skolotājs plāno mācību darbu un konsultācijas, sarunas,
spēles, rotaļas.
4.3.7. 4.klasēs skolotājs plāno mācību darbu un konsultācijas, sarunas, spēles, rotaļas.
4.3.8. Skolotājs ar skolēniem veic pārrunas par dotajā brīdī aktuālu, skolēnus interesējošu vai
viņiem aktuālu tēmu.
4.4. Pagarināto dienas grupu darba laika un režīma sadalījumu apstiprina skolas direktors ar
rīkojumu.
4.5. Izmaiņas pagarinātās dienas grupas darba režīmā mācību gada laikā apstiprina skolas direktors,
pamatojoties uz skolotāja iesniegtu lūgumu – pamatojumu.
5. Pagarinātās dienas grupas dokumentācijas aizpilde.
5.1. Pagarinātās dienas grupas žurnālu aizpilda pagarinātās dienas grupas skolotājs/i.
5.2. Mācību gada sākumā pagarinātās grupas žurnālā ieraksta:
5.2.1. izglītojamo vārdus un uzvārdus alfabēta secībā,
5.2.2. izglītojamo dzīvesvietu adreses un tālruņu numurus,
5.2.3. direktora rīkojumu par izglītojamā ieskaitīšanu grupā datumu un numuru,
5.2.4. ziņas par papildu nodarbībām, pulciņiem (saskaņā ar vecāku iesniegumiem).
5.3. Pagarinātās dienas grupas žurnālā skolotājs/i ik dienas veic ierakstus:
5.3.1. nodarbību apmeklējuma uzskaiti,
5.3.2. nodarbību ierakstus.
5.4. Ja pagarinātās dienas grupas laikā izglītojamie apmeklē interešu izglītības pulciņus,
fakultatīvus, kas darbojas skolā vai ārpus skolas, vecāki rakstiski informē pagarinātās grupas
skolotāju/s. Skolotājs neatzīmē šos izglītojamos kā neapmeklētājus.
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6. Par izglītojamo drošību un veselību pagarinātās dienas grupas laikā.
6.1. Par izglītojamo drošību un veselību pagarinātās dienas grupas laikā atbild pagarinātās dienas
grupas skolotājs.
6.2. Vecāki informē pagarinātās dienas grupas skolotāju, kas izņems izglītojamo no grupas pēc
nodarbībām.
6.3.. Vecāki/aizbildņi ar savu parakstu apstiprina iesniegumus, ka viņu dēls/meita var apmeklēt
nodarbības Jūrmalas peldēšanas skolā pagarinātās dienas grupas skolotāja pavadībā*.
7. Pagarinātās dienas grupas kontrole.
7.1. Pagarinātās dienas grupas žurnālu pārbaudi veic direktores vietnieks mācību un audzināšanas
darbā ne retāk kā reizi mācību semestrī.
7.2. Pagarinātās dienas grupu apmeklētību/piepildījumu pārbauda direktores vietnieks mācību un
audzināšanas darbā ne retāk kā reizi mēnesī.

* Pie atbilstoša finansējuma, ja notiek nodarbības Jūrmalas peldēšanas skolā pagarinātās dienas grupas laikā.

Izstrādāja direktores vietniece mācību darbā

Z.Dambe
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