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Izdots saskaņā ar
Skolas nolikuma 21.punktu
8.02.2007.
PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPAS REGLAMENTS
Rīgas rajona Daugmales pagastā
Vispārīgie jautājumi.
1. Pagarinātās dienas grupa (turpmāk Grupa) ir izveidota ar mērķi,
1.1. nodrošināt vecākiem iespēju sākumskolas vecuma skolēnus atstāt skolā skolotāja
uzraudzībā līdz skolas darba dienas beigām;
1.2. nodrošināt skolēniem skolotāja palīdzību veicot patstāvīgo mācīšanās procesu.
2. Šis reglaments nosaka Grupas izveidošanas un darba organizācijas kārtību.
Grupas dalībnieki, viņu pienākumi un tiesības.
3. Grupā tiek uzņemti Daugmales pamatskolas 1.-4.klašu skolēni saskaņā ar viņu vecāku
iesniegumiem.
4. Grupas dalībnieku pienākumi:
5.1. pēc mācību stundu beigām pieteikties pie Grupas skolotāja;
5.2. pakļauties Grupas skolotāja norādījumiem un rīkojumiem;
5.3. informēt Grupas skolotāju par visām papildnodarbībām un pasākumiem, kuras
jāapmeklē Grupas darba laikā;
5. Grupas dalībnieka tiesības:
6.1. piedalīties Grupas darbā;
6.2. lūgt un saņemt Grupas skolotāja palīdzību pildot mājasdarbus vai rotaļājoties;
6.3. apmeklēt papildnodarbības mācību priekšmetos un interešu izglītības nodarbības, kas
notiek Grupas darba laikā.
6. Pārējie pienākumi un tiesības, kuri noteikti skolas Iekšējās kārtības noteikumos.

Grupas skolotāji, viņu pienākumi un tiesības
7. Grupas skolotājus nozīmē ar direktora rīkojumu saskaņā ar tarifikāciju sarakstu.
8. Grupas skolotāja pienākumi:
9.1. atrasties Grupas telpā laikā, kad Grupas skolēniem beidzas mācību stundas;
9.2. reģistrēt ieradušos Grupas skolēnus;
9.3. organizēt Grupas mācību un atpūtas darbu;
9.4. pārzināt Grupas skolēnu dienas kārtību;
9.5. palīdzēt skolēniem patstāvīgo nodarbību laikā;
9.6. nodrošināt, lai tie skolēni, kuriem ir regulārās interešu izglītības nodarbības, tās
apmeklētu savlaicīgi;
9. Grupas skolotāja tiesības:
10.1.patstāvīgi izvēlēties Grupas darba organizācijas formas un metodes;
10.2.saņemt konsultācijas un informāciju no skolas vadības un citiem skolotājiem par Grupas
darba organizāciju un skolēniem;
10. Pārējie pienākumi un tiesības, kas noteikti Darba kārtības noteikumos, Koplīgumā, līgumā
un amata aprakstā.
Grupas darba režīms.
11. Grupas darbs sākas ar nākošo stundu pēc tam, kad ir beigušās mācību stundas kādai no 1.4. klasei.
12. Grupa darbojas līdz pl.15:00.
13. Pl. 14:00 tiem skolēniem, kuru vecāki ir izteikuši vēlēšanos tiek nodrošināts launags.
14. Patstāvīgo mācību un rotaļu daudzuma attiecība netiek regulēta, to nosaka Grupas
skolotājs.
Noslēguma jautājumi.
15. Šis reglaments stājas spēkā līdz ar tā parakstīšanu.
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