
 

 

 

 

 

Ogres sākumskolas pagarinātās dienas grupu  darba organizācijā  
2019./2020.m.g. tiek ņemti vērā šādi kritēriji: 

ü atbalsts un sadarbība ar  izglītojamo vecākiem; 
ü palīdzība izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanā; 
ü individuālais darbs ar izglītojamajiem, sadarbības un komunikāciju prasmju 

attīstīšana; 
ü nodarbību plānošana atbilstoši grupas darba grafikam un interešu izglītības nodarbību 

grafikam; 
ü izglītojamo lietderīga atpūta pagarinātās dienas grupas laikā; 
ü rūpes par izglītojamo drošību un skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ogres sākumskolas pagarinātās dienas 1.  grupas darba organizācija un dienas režīms 

2019./2020. m. g. 

Diena  Laiks  Darbība  
Pirmdiena 11.40 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 

ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 
 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 15.40 Konsultācijas mācību uzdevumu pildīšanai. 
 15.40 – 17.00 Pastaiga svaigā gaisā (atkarībā no laika apstākļiem) vai 

izglītojošās darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c. ) 

Otrdiena 12.20 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 
ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 15.40 Konsultācijas mācību uzdevumu pildīšanai. 
 15.40 – 17.00 Pastaiga svaigā gaisā (atkarībā no laika apstākļiem) vai 

izglītojošās darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c. ) 

Trešdiena 11.40 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 
ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 15.40 Konsultācijas mācību uzdevumu pildīšanai. 
 15.40 – 17.00 Pastaiga svaigā gaisā (atkarībā no laika apstākļiem) vai 

izglītojošās darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c. ) 

Ceturtdiena 13.10 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 
ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 15.40 Konsultācijas mācību uzdevumu pildīšanai. 
 15.40 – 17.00 Pastaiga svaigā gaisā (atkarībā no laika apstākļiem) vai 

izglītojošās darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c. ) 

Piektdiena  11.40 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 
ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 15.40 Konsultācijas mācību uzdevumu pildīšanai. 
 15.40 – 17.00 Pastaiga svaigā gaisā (atkarībā no laika apstākļiem) vai 

izglītojošās darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c. ) 

 

Pagarinātās dienas grupā darba organizācijas kārtībā laiks var tikt mainīts atkarībā no 
izglītojamo plūsmas ēdnīcā un skolas (klases) plānotajiem pasākumiem. 

 



Ogres sākumskolas pagarinātās dienas 2.  grupas darba organizācija un dienas režīms 

2019./2020. m. g. 

 

Diena  Laiks  Darbība  
Pirmdiena 11.40 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 

ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 
 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 15.40 Konsultācijas mācību uzdevumu pildīšanai. 
 15.40 – 17.00 Pastaiga svaigā gaisā (atkarībā no laika apstākļiem) vai 

izglītojošās darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c. ) 

Otrdiena 11.40 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 
ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 15.40 Konsultācijas mācību uzdevumu pildīšanai. 
 15.40 – 17.00 Pastaiga svaigā gaisā (atkarībā no laika apstākļiem) vai 

izglītojošās darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c. ) 

Trešdiena 12.20 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 
ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 15.20 Konsultācijas mācību uzdevumu pildīšanai. 
 15.20 – 17.00 Pastaiga svaigā gaisā (atkarībā no laika apstākļiem) vai 

izglītojošās darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c. ) 

Ceturtdiena 12.20 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 
ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 15.40 Konsultācijas mācību uzdevumu pildīšanai. 
 15.40 – 17.00 Pastaiga svaigā gaisā (atkarībā no laika apstākļiem) vai 

izglītojošās darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c. ) 

Piektdiena  12.20 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 
ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 15.40 Konsultācijas mācību uzdevumu pildīšanai. 
 15.40 – 17.00 Pastaiga svaigā gaisā (atkarībā no laika apstākļiem) vai 

izglītojošās darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c. ) 

 

Pagarinātās dienas grupā darba organizācijas kārtībā laiks var tikt mainīts atkarībā no 
izglītojamo plūsmas ēdnīcā un skolas (klases) plānotajiem pasākumiem. 

 



Ogres sākumskolas pagarinātās dienas  3.  grupas darba organizācija un dienas režīms 

2019./2020. m. g. 

 

Diena  Laiks  Darbība  
Pirmdiena 11.40 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 

ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 
 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 16.00 Konsultācijas mācību uzdevumu pildīšanai vai 

izglītojošās darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c. ) 

Otrdiena 12.20 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 
ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 16.00 Konsultācijas mācību uzdevumu pildīšanai vai 

izglītojošās darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c. ) 

Trešdiena 12.20 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 
ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 16.00 Konsultācijas mācību uzdevumu pildīšanai vai 

izglītojošās darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c. ) 

Ceturtdiena 13.10 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 
ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 16.00 Konsultācijas mācību uzdevumu pildīšanai vai 

izglītojošās darbības (grāmatu lasīšana, spēles, 
zīmēšana u.c. ) 

Piektdiena  12.20 – 14.00 Ārpusstundu nodarbības, rotaļas, spēles klases telpā vai 
ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

 14.00 – 14.40 Launags  
 14.40 – 16.00 Dodas uz 2.pagarinātās dienas grupu. Konsultācijas 

mācību uzdevumu pildīšanai vai izglītojošās darbības 
(grāmatu lasīšana, spēles, zīmēšana u.c. ), vai pastaiga 
svaigā gaisā. 

 

Pagarinātās dienas grupā darba organizācijas kārtībā laiks var tikt mainīts atkarībā no 
izglītojamo plūsmas ēdnīcā un skolas (klases) plānotajiem pasākumiem. 

 


