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RĪGAS KULTŪRU VIDUSSKOLA 
 

Ganību dambis 7, Rīga, LV–1045, tālrunis 67969118, 67381099, e-pasts:rklvs@riga.lv 

 
Rīgā 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI   

Rīgā 

2018. gada 1. septembrī Nr.VSKU-18-13-nts 

 

Pagarinātās dienas grupas  darbība 

 

        Izdoti saskaņā ar Valsts  pārvaldes  iekārtas  likuma  72. panta  pirmās daļas 2. 

punktu, 73. panta pirmās daļas  4. punktu; Vispārējās izglītības likuma 10. panta 3. 

daļas 1. punktu; 2005. gada 18. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 779. 

„Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai 

nepieciešamo obligāto dokumentāciju” 3.8. punktu; 2009. gada 24. novembra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 1338“Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”; 2010. gada 23. novembra Rīgas 

domes Nolikumu Nr. 82 „Rīgas Kultūru vidusskolas Nolikums”, 36. punktu. 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šie noteikumi nosaka Rīgas Kultūru vidusskolas (turpmāk – Skola) pagarinātās dienas 

grupas (turpmāk – Grupa) izveidošanas un organizācijas kārtību. 

2. Skolā 1.-2. klašu Grupas tiek finansētas no pašvaldības līdzekļiem. 

3. Grupas  pedagogus ar rīkojumu nozīmē Skolas direktors. 

4. Grupā izglītojamiem ir iespēja saņemt atbalstu izglītības programmas prasību izpildē 

un organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku pēc obligātajām mācību stundām. 

5. Pedagogs Grupā organizē un vada izglītojamo atpūtu, izglītošanu, attīstīšanas un 

audzināšanas darbu, rūpējas par audzēkņu drošību un labvēlīgām attiecībām. 

6. Visi Grupas dalībnieki ievēro 01.09.2018. Skolas iekšējos noteikumus “Kārtība 

izglītojamiem”. 

7. Grupā drīkst būt no 20 līdz 25 izglītojamie. 

8. Ja Skolā ir Grupas pedagoga vakance un nav iespējams nodrošināt pedagogu no 

iekšējiem resursiem, grupas netiek apvienotas izglītojamo drošības apsvērumu dēļ. 

9.   Grupas darbu pārrauga Skolas direktora vietnieks izglītības jomā. 

 

II. Pagarinātās dienas grupas izveidošanas principi un organizācija 

 

10. Grupas komplektē no 1.-2. klašu izglītojamiem. 

11. Izglītojamo uzņemšana Grupā notiek, pamatojoties uz izglītojamā vecāku vai bērna 

likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) iesniegumu, ko iesniedz Skolas lietvedībā. 
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12. Iesniegumā jānorāda personas vārds uzvārds, kura arī ir tiesīga izņemt izglītojamo no 

Grupas. Ja norādītā persona nav pazīstama ar pedagogu, tā uzrāda personas apliecinošu 

dokumentu.  

13. Skolas direktors nodrošina izglītojamo vecāku iesniegumu reģistrēšanu atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

14. Skolas direktors līdz katra gada 5.septembrim: 

14.1. izdod rīkojumu par izglītojamo uzņemšanu Grupā; 

14.2. reģistrē izglītojamos, kuri uzņemti Grupā, Valsts izglītības informācijas sistēmas 

(turpmāk – VIIS) Skolas datu bāzē. 

15. Grupas laiku, izglītojamo skaitu vienā grupā un pagarinātās dienas grupas aktivitāšu 

norises kārtību katra mācību gada sākumā apstiprina ar Skolas direktora rīkojumu. 

16. Grupu atver, ja tajā ir vismaz 20 izglītojamie no vienas klases vai paralēlklasēm, vai 

klašu grupas. 

17. Grupas pedagoga slodzi nosaka Skolas direktora rīkojums un Skolas pedagoģisko 

darbinieku tarifikācija. 

18. Izglītojamo kavējumus pedagogs atzīmē Grupas e-žurnālā. 

19. Grupas darba organizācija: 

19.1. 1.-2. klasēs Grupa darbību sāk tūlīt pēc mācību stundām un darbojas līdz plkst. 

18.00; 

19.2. līdz plkst. 14:30 izglītojamie pastaigājas, piedalās kustību rotaļās, apmeklē 

interešu izglītības pulciņus; 

19.3. plkst. 14:30 launags Skolas ēdnīcā; 

19.4. no plkst. 15:00 – 16:00 izglītojošs darbs; 

19.5. no plkst. 16:00 rotaļas, spēles, grāmatu apskats; 

19.6. Grupa beidz darbu plkst. 18:00. 

20. Mājas darbu izpilde Grupas laikā nav obligāta. 

21. Ja izglītojamo skaits dienas laikā samazinās, pēc plkst.16:00 Grupas var tikt apvienotas. 

22. Grupas laikā izglītojamiem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības nodarbības Skolā, 

pamatojoties uz vecāku iesniegumu un direktora apstiprinātu nodarbību sarakstu. 

 

III. Pedagogu tiesības un pienākumi 

 

23. Grupas pedagoga pienākumi un tiesības ir noteiktas amata aprakstā, šajos noteikumos un 

noteikumos „Darba kārtība Rīgas Kultūru vidusskolā”. 

24. Grupas pedagoga tiesības: 

24.1. izvēlēties darba organizācijas formas un metodes; 

24.2. prasīt un saņemt pedagoģiska rakstura informāciju, atbalstu un konsultācijas no 

Skolas vadības,  atbalsta personāla un citiem priekšmetu pedagogiem darbā ar 

izglītojamiem; 

24.3. nepieciešamības gadījumā uzaicināt izglītojamo vecākus uz Skolu, lai risinātu 

izglītojamo audzināšanas un mācīšanās jautājumus. 

25. Grupas pedagoga pienākumi: 

25.1. ievērot pienākumus un tiesības, kas noteikti iekšējos Skolas noteikumos „Par 

darba kārtību”, amata aprakstā, darba līgumā; 

25.2. pēc mācību stundām sagaidīt izglītojamos; 

25.3. veikt izglītojamo uzskaiti e-žurnālā; 

25.4. darboties saskaņā ar Grupas dienas režīmu, iepazīstināt ar to vecākus; 

25.5. atbilstoši dienas režīmam un darba grafikam organizēt izglītojamo aktīvu, 

veselīgu atpūtu (pastaigas, galda spēles, rotaļas un sporta aktivitātes); 
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25.6. nodrošināt, lai izglītojamie, kuri ir uzņemti kādā no interešu izglītības pulciņiem, 

apmeklētu nodarbības; 

25.7. sadarboties  ar vecākiem; 

25.8. rūpēties par Grupai nepieciešamo materiālo bāzi, papildināt to; 

25.9. instruēt izglītojamos par noteikumiem 

25.9.1. „Kkārtība izglītojamiem”,  

25.9.2. drošība klases telpā, 

25.9.3. ugunsdrošība, evakuācijas plāni, 

25.9.4. elektrodrošība, 

25.9.5. pirmās palīdzības sniegšana, 

25.9.6. drošība ekskursijās, pārgājienos un pastaigās, ceļu satiksmes noteikumi, 

25.9.7. par izglītojamo drošību mācību stundu, nodabību laikā un starplaikos, 

25.9.8. par izglītojamo pienākumiem, drošību garderobē. 

 

25.10. ziņot Skolas vadībai un vecākiem, ja izglītojamais regulāri pārkāpj 25.9. minētos 

Noteikumus; 

25.11. uzraudzīt izglītojamos, būt personiski atbildīgam par izglītojamo drošību un 

veselību Grupas darbības laikā; 

25.12. ievērot katra izglītojamā individuālās, fiziskās un garīgās spējas; 

25.13. kārtot Grupas dokumentāciju (iesniegumi, uzskaite par apmeklētību, dienas 

režīms); 

25.14. nodrošināt tīrību un kārtību klasē Grupas darbības laikā un pēc tā. 

 

IV. Prasības pagarinātās darba dienas grupas režīma izstrādē 

 
26. Grupā pedagogs plāno: 

26.1. pēc iespējas atpūtu svaigā gaisā, kustību rotaļas; 

26.2. audzināšanas darbību; 

26.3. ārpusklases lasīšanu; 

26.4. galda spēles; 

26.5. piedalīšanos interešu izglītības pulciņos; 

26.6. pēc nepieciešamības – individuālo palīdzību. 

 

V. Pagarinātās dienas grupas dalībnieku pienākumi un tiesības 

 

27. Dalībnieka pienākumi: 
27.1. ievērot šādus noteikumus: 

27.1.1. „Kārtība izglītojamiem”,  

27.1.2. drošība klases telpā, 

27.1.3. ugunsdrošība, evakuācijas plāni, 

27.1.4. elektrodrošība, 

27.1.5. pirmās palīdzības sniegšana, 

27.1.6. drošība ekskursijās, pārgājienos un pastaigās, ceļu satiksmes noteikumi, 

27.1.7. par izglītojamo drošību mācību stundu, nodabību laikā un starplaikos, 

27.1.8. par izglītojamo pienākumiem, drošību garderobē. 

27.2. tūlīt pēc mācību stundu beigām pieteikties pie Grupas pedagoga; 

27.3. apmeklēt interešu izglītības pulciņu nodarbības, ja ir vecāku iesniegums; 

27.4. pirms pulciņa vai bibliotēkas apmeklējuma, brīdināt Grupas pedagogu; 

27.5. ievērot Grupas pedagoga norādījumus, atrasties norādītajā teritorijā; 
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27.6. ievērot šos Noteikumus un Noteikumus „Kkārtība izglītojamiem”, drošības 

noteikumus; 

27.7. pieklājīgi izturēties pret klasesbiedriem; 

27.8. saudzīgi apieties ar Skolas inventāru; 

27.9. sakārtot savu darba vietu, nolikt vietā izmantotās spēles un rotaļlietas, novietot uz 

sola krēslu; 

27.10. aiziet no Grupas tikai ar pedagoga atļauju, ja ieradies vecāks vai ja ir vecāka 

iesniegums, ka izglītojamais drīkst iet mājās viens. 

28. Dalībnieka tiesības: 
28.1. lūgt un saņemt Grupas pedagoga  palīdzību; 

28.2. nepieciešamības gadījumā saņemt pirmo medicīnisko palīdzību; 

28.3. apmeklēt individuālās nodarbības mācību priekšmetos un interešu izglītības 

nodarbības, kas notiek Grupas darbības laikā; 

28.4. apmeklēt Skolas bibliotēku; 

28.5. apmeklēt Skolas kafejnīcu, ja  to atļāvuši vecāki; 

28.6. ēst Skolas piedāvāto vai līdzi paņemto launagu; 

28.7. doties mājās ātrāk, ja vecāks par to ir informējis pedagogu. 

 

VI. Pagarinātās dienas grupas obligātā dokumentācija un darba pārraudzība 

 

29. Dokumentācija: 
29.1. Grupas e-žurnāls, kurā katru dienu pedagogs veic dalībnieku reģistrāciju; 

29.2. Grupas darba  režīms, pedagoga darba  grafiks, ko saskaņo ar direktora 

vietnieku izglītības jomā un kuru apstiprina direktors ar rīkojumu; 

29.3. Skolas direktora rīkojums par Grupas darbību un dalībnieku saraksts. 

 

30. Darba kontrole: 

30.1. Grupas e-žurnāla pārbaudi veic direktora vietnieks izglītības jomā ne retāk, kā 

vienu reizi semestrī; 

30.2. Grupas apmeklētību un piepildījumu pārbauda direktora vietnieks izglītības 

jomā ne retāk, kā vienu reizi mēnesī. 

 

VII. Izglītojamo atskaitīšana no Grupas 

 

31.  Ja izglītojamais Grupā pārkāpj šos noteikumus un noteikumus „Kārtība izglītojamiem”, 

kā arī citus drošības noteikumus, traucē citiem, izrāda klaju agresiju, patvaļīgi atstāj 

telpas un neklausa pedagoga norādījumiem, pedagogs 

31.1. izsaka mutisku aizrādījumu; 

31.2. ja dalībnieks ignorē aizrādījumus, pedagogs informē vecākus par izglītojamā 

pārkāpumiem ar ierakstu e-dienasgrāmatā. 

32. Ja izglītojamais Grupā nemaina savu uzvedību, notiek pedagoga, klases audzinātāja, 

sociālā pedagoga, direktora vietnieka pārrunas ar izglītojamo un vecākiem. 

33. Ja risinājums netiek rasts, izglītojamais var tikt atskaitīts no Grupas uz laiku vai 

pavisam, par ko Skola informē vecākus, norādot atskaitīšanas iemeslus. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

 

34. Skolas direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti 

šajos noteikumos.  
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35. Noteikumi stājas spēkā ar 01.09.2018. un ir spēkā līdz to nomaiņai. 

36. Noteikumus var mainīt vai papildināt pēc darbinieku, izglītojamo, vecāku 

ierosinājuma,  saskaņojot tos  pedagoģiskās padomes, Skolas  Domes vai vadības  

sēdē. 

37. Atzīt par spēku zaudējušiem 30.08.2016. iekšējos noteikumus „Par pagarinātās 

dienas grupas  darbību Rīgas Kultūru vidusskolā” Nr.VSKU-16-8-nts 

 

 

 

Direktore                                                                                                           S.L. Remese 

 

 


