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Ugāles vidusskolas
pagarinātās dienas grupas noteikumi
Vispārīgie noteikumi
1.Noteikumi izdoti pamatojoties uz Ugāles vidusskolas nolikumu.
2.Pagarinātās dienas grupa ir Ugāles vidusskolas struktūrvienība , kuras uzdevums ir
darbojoties uz šī Nolikuma pamata organizēt jaunāko 1.-9. klašu skolēnu nodarbības
pēc mācību stundām, veicināt skolas darba pamatmērķu īstenošanu skolēnu mācību
un audzināšanas darbā.
3.Pagarinātās dienas grupas atver un finansē pamatojoties uz novada pedagogu darba
samaksas ekspertu komisijas lēmumu par darba algas fonda sadali kārtējam mācību
gadam.
4.Pagarinātās dienas grupas audzēkņi un pedagogi pilda skolas iekšējās kārtības un
darba kārtības noteikumus.
Pagarinātās dienas grupas komplektācija un pedagogi
5.Pagarinātās dienas grupas komplektē no 1. – 9. klašu audzēkņiem. Atsevišķas
grupas komplektē 1.klasē , 2.-4. klasēs, 5.-9.klasēs. Grupu sastāvu katram mācību
gadam nosaka ar direktora rīkojumu.
6.Skolēnus pagarinātajā dienas grupā kārtējam mācību gadam ieskaita ar direktora
rīkojumu pamatojoties uz vecāku iesniegumu.
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7.Pedagogus darbam pagarinātās dienas grupā kārtējam mācību gadam tarificē
pamatojoties uz direktora rīkojumu.
8.Pagarinātās dienas grupas pedagogu darbu apmaksā saskaņā tarificēto slodzi
(nostrādāto laiku) un spēkā esošajiem MK noteikumiem par pedagoģisko darbinieku
darba samaksu. Pagarinātās dienas grupas skolotāja pilna darba slodze ir 21 stunda
nedēļā ( 0,7 pedagoga likmes).
9.Pagarinātās dienas grupas pedagogi pilda pagarinātās dienas grupas skolotāja amata
aprakstā noteiktos pienākumus.
Pagarinātās dienas grupas darbība
10.Pagarinātās dienas grupa darbojas saskaņā ar skolas direktores apstiprinātiem
pagarinātās dienas grupas noteikumiem.
11.Pagarinātās dienas grupas darba saturā ietilpst:
11.1.mājas darbu sagatavošana;
11.2.pedagoģiskais atbalsts sekmēs vājākajiem skolēniem;
11.3.nodarbības atbilstoši skolēnu interesēm, tai skaitā piedalīšanās interešu
izglītības pulciņos;
11.4.nodarbības svaigā gaisā.
12.Pagarinātās dienas grupu mācību audzināšanas jautājumu risinājums un rezultāti
tiek apspriesti un analizēti sākumskolas skolotāju metodiskajā komisijā un klašu
audzinātāju metodiskajā komisijā.
Pagarinātās grupas skolēnu pienākumi un tiesības
13.Ierasties uz grupas nodarbībām saskaņā ar darba grafiku.
14.Informēt pagarinātās dienas drupas skolotāju par pulciņu apmeklējumu vai jebkuru
citu prombūtni pagarinātās dienas grupas darba laikā.
15.Informēt skolotāju par klasē uzdotajiem mājas darbiem un saviem mācību
sasniegumiem.
16.Ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus.
17.Skolēnam ir tiesības saņemt skolotāja atbalstu to mācību jautājumu apguvē, kuri ir
nesaprotami.
18.Skolēnam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu un interešu izglītības pulciņu
apmeklējumu.
Nolikuma grozīšanas kārtība
19.Grozījumi šajā nolikumā tiek izdarīti ar skolas direktora rīkojumu.
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