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ĀGENSKALNA SĀKUMSKOLA 
Kandavas iela 4 k-1, Rīga, LV-1083, tālrunis 67474177, e-pasts aksk@riga.lv 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 

 

29.08.2019 Nr. SA-19-4-nts 

 

 

Āgenskalna sākumskolas 

Pagarinātās darba dienas grupas kārtības noteikumi 

 
Izdoti saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta  

pirmās daļas 4.punktu un Vispārējās izglītības likuma  

10.panta trešās daļas 2.punktu. 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Pagarinātas darba dienas grupas kārtības noteikumi ir Āgenskalna sākumskolas 

(turpmāk tekstā – Skolas) iekšējais normatīvais akts, kurš var tikt papildināts vai grozīts 

ar skolas direktora rīkojumu. 

2.  Pagarinātās dienas grupas (turpmāk tekstā – PDG) ir izveidotas ar mērķi: 

2.1. nodrošināt vecākiem iespēju sākumskolas 1. un 2. klašu izglītojamos atstāt skolā 

pedagoga uzraudzībā pēc mācību stundām līdz PDG beigām; 

2.2. nodrošināt izglītojamajiem pedagoga palīdzību veicot patstāvīgo mācīšanās 

procesu. 

 

3. PDG darba laiku, izglītojamo skaitu vienā grupā un PDG aktivitāšu norises kārtību 

katra mācību gada sākumā apstiprina ar Skolas direktora rīkojumu. 

4. Šie kārtības noteikumi nosaka PDG izveidošanas un darba organizācijas kārtību. 

 

 

II. PDG dalībnieki 

 

5. PDG tiek uzņemti Āgenskalna sākumskolas 1.-2.klašu izglītojamie saskaņā ar viņu 

vecāku/ aizbildņu iesniegumiem. PDG izglītojamo skaitu apstiprina skolas direktors 

ar rīkojumu mācību gada sākumā. 

6. Iesniegumus izglītojamo iekļaušanai PDG vecāki iesniedz līdz katra mācību gada 5. 

septembrim. 
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III. PDG pedagogu pienākumi un tiesības 

 

7. PDG pedagogus un to slodzes nosaka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem un Skolas pedagoģisko darbinieku tarifikācijai. 

8. Skolas 1.-2. klašu izglītojamo PDG pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no 

pašvaldības budžeta. 

9. PDG pedagogu pienākumi un tiesības ir noteiktas Darba līgumā, amata aprakstā, šajos 

noteikumos un Skolas darba kārtības noteikumos, kā arī Skolas direktora rīkojumos, 

kuri konkretizē darbinieka amata pienākumus. 

10. PDG pedagogam ir šādi pienākumi: 

10.1. sakārtot PDG dokumentāciju (iesniegumus, e-žurnālu), regulāri veikt ierakstus e-

žurnālā un reģistrēt ieradušos PDG izglītojamos; 

10.2. informēt PDG izglītojamos par pulciņu sākuma laikiem, nodrošināt, lai 

izglītojamie, kuriem ir fakultatīvas un interešu izglītības nodarbības, tās apmeklētu 

atbilstoši noteiktajam grafikam; 

10.3. neatstāt bez uzraudzības PDG izglītojamos skolas teritorijas āra un telpu 

nodarbībās; 

10.4. sadarbībā ar Skolas administrāciju rūpētie par PDG nepieciešamajiem 

materiālajiem resursiem; 

10.5. iepazīstināt izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem 

un evakuācijas plānu. Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem, 

drošības noteikumiem un evakuācijas plānu reģistrē PDG e-žurnālā. Izglītojamais, 

atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu “iepazinos”, norādot datumu, un 

parakstu; 

10.6. sagatavot PDG režīmu, ietverot tajā: 

10.6.1. konsultācijas un palīdzību PDG izglītojamajiem patstāvīgā mācīšanās procesā; 

10.6.2.. nodarbības atbilstoši PDG darba grafikam, interešu izglītības nodarbībām; 

10.6.3. nodarbības svaigā gaisā ( atbilstoši laika apstākļiem), pastaigu; 

10.6.4.  aktīvas spēles pedagoga vadībā. 

 

10.7. PDG režīmu apstiprina Skolas direktors. 

 

11. PDG nodarbības ārā notiek tikai PDG pedagogu klātbūtnē. 

12. PDG pedagogi atbild par PDG izglītojamo drošību un veselības stāvokli līdz PDG 

beigām. 

13. PDG pedagogi ziņo skolas vadībai un PDG izglītojamā vecākiem, ja izglītojamais 

pārkāpis skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

14. Par patvaļīgu aiziešanu no PDG pedagogi informē klases audzinātāju un klases 

audzinātājs veic pārrunas ar vecākiem. 

15. PDG pedagogi ziņo skolas vadībai par PDG izglītojamo izņemšanu no PDG pēc PDG 

darba beigām (pēc plkst. 18:00). 

 

 

 

IV. PDG izglītojamo pienākumi 

 

16. Ierasties uz PDG tūlīt pēc pēdējās mācību stundas un pieteikties PDG pedagogam. 
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17. Ievērot PDG pedagoga norādījumus un rīkojumus. 

18. Cienīt pedagogus un citus izglītojamos, viņus neaizskarot ne fiziski, ne emocionāli. 

19. Informēt PDG pedagogu par visām papildnodarbībām mācību priekšmetos, interešu 

izglītības nodarbībām un pasākumiem, kuri jāapmeklē PDG darba laikā. 

20. Iepazīstināt PDG pedagogu ar veicamajiem mājas darbiem. 

21. Ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus. 

22. Mācību laikā netrokšņot, netraucēt citus, sarunāties čukstus. 

23. Ievērot tīrību, kārtību savā solā. 

24. Ja ir izmantota kāda spēle, sakārtot to un atlikt vietā. 

25. Aiziet no PDG tikai ar PDG pedagoga atļauju: 

25.1.ja izglītojamā vecāki/aizbildņi izsaukuši izglītojamo pa skolas radiomezglu; 

25.2.izglītojamajam dodoties mājās patstāvīgi, izglītojamā vecākiem/ aizbildņiem 

saskaņojot ar PDG pedagogu (rakstiski vai telefoniski) un pedagogam veicot ierakstu 

izglītojamā dienasgrāmatā. 

 

 

V. PDG izglītojamo tiesības 

 

26. Piedalīties PDG darbā. 

27. Lūgt un saņemt PDG pedagoga palīdzību pildot mājas darbus. 

28. Apmeklēt papildnodarbības mācību priekšmetos un interešu izglītības nodarbības, kas 

notiek PDG darba laikā. Šajā laikā par PDG izglītojamo atbild attiecīgo nodarbību 

vadītāji. 

 

 

VI. PDG darba režīms 

 

29. PDG sākas ar nākošo stundu pēc tam, kad ir beigušās mācību stundas kādai no 

attiecīgās PDG klases. 

30. PDG darbojas līdz plkst.18:00. 

31. Plkst.14:15 tiem PDG izglītojamajiem, kuru vecāki/ aizbildņi ir izteikuši vēlēšanos, 

tiek nodrošināts launags. 

32. Patstāvīgo mācību un rotaļu daudzuma attiecība netiek regulēta, to nosaka PDG 

pedagogs. 

 

 

VII. PDG izglītojamo vecāku/aizbildņu pienākumi 

 

33. Ja PDG izglītojamo no PDG izņem vecāki/ aizbildņi, tad viņiem izglītojamais ir 

jāizsauc pa skolas radiomezglu pie skolas dežuranta. 

34. Ja PDG izglītojamais dodas mājās patstāvīgi, tad viņa vecākiem/ aizbildņiem 

izglītojamā dienasgrāmatā zem attiecīgās dienas mācību stundām jāveic informatīvs 

ieraksts par laiku, kurā PDG pedagogs var atbrīvot izglītojamo no PDG vai arī PDG 

pedagogs jāinformē telefoniski par šo laiku (attiecīgi PDG pedagogs veiks ierakstu 

dienasgrāmatā par laiku, kurā izglītojamais pametīs PDG ). 

35. Jārod iespēja izņemt visus PDG izglītojamos līdz PDG darba beigām (plst.18:00). 
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VIII. Atskaitīšana no PDG 

 

36. Pēc patvaļīgas aiziešanas no PDG vai gadījumā, ja izglītojamais neievēro PDG 

kārtības noteikumos ietvertos izglītojamā pienākumus, pārkāpj drošības noteikumus, 

kas apdraud citu izglītojamo psiholoģisko un veselības stāvokli, pedagogs: 

36.1.izdara mutisku aizrādījumu; 

36.2.ja tas netiek  ievērots,  PDG pedagogs informē vecākus par izglītojamā pārkāpumu 

ar ierakstu izglītojamā dienasgrāmatā; 

36.3.atkārtotu pārkāpumu gadījumā, izglītojamais ar saviem vecākiem/aizbildņiem tiek 

aicināts uz pārrunām ar skolas atbalsta personāla un administrācijas pārstāvjiem. 

 

37. Pēc pārrunām atkārtotu pārkāpumu gadījumā izglītojamais ar skolas direktora 

rīkojumu var tikt atskaitīts no PDG. 

 

 

Noslēguma jautājumi 

 

38. Kārtības noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 2.septembri. 

39.  Atzīt par spēku zaudējušus Āgenskalna sākumskolas 27.08.2013. iekšējos 

noteikumus Nr. SA-13-7-nts „Āgenskalna sākumskolas Pagarinātās darba dienas 

grupas kārtības noteikumi”. 

 

 

 

 

          

Direktore I.Kaķīte 

 

 

I.Buša 67474177 

 

 

 

 

 

 

Ar PDG kārtības noteikumiem iepazinos: 

 

 

/Izglītojamā vārds, uzvārds; viņa vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds; paraksts; datums/ 


