
Krimuldas vidusskolas 

1.A  un 1.B klases 

Pagarinātās dienas grupas darba organizācija un dienas režīms 

Pedagogi – Kristīne Briede, Zane Eglīte 
 

PIRMDIENA 

 

Pedagogs 

Kristīne Briede 

13:20 – 14:00 Skolēnu sagaidīšana, launags, dienas kārtības 

precizēšana. Rotaļas. 

14:05 – 14:45 Basketbola pulciņš. / individuālais darbs. 

14:50 – 15:30 Pastaiga, rotaļas ārā / atpūtas laiks klasē (atkarīgs no 

laika apstākļiem) 

15:35 – 16:45 Mājas darbu izpilde, savas darba vietas nokopšana, 

došanās mājup. 

OTRDIENA 

 

Pedagogs 

Kristīne Briede 

12:30 – 13:10 Skolēnu sagaidīšana, dienas kārtības precizēšana. 

Rotaļas. 

13:20 – 14:00 Launags, Koris 

14:05 – 14:45 Individuālais darbs / datoru pulciņš. 

14:50 – 15:30 Pastaiga, rotaļas ārā / atpūtas laiks klasē (atkarīgs n  

laika apstākļiem) 

15:30 – 16:30 Mājas darbu izpilde, savas darba vietas sakopšana, 

došanās mājup. 

TREŠDIENA 

 

Pedagogs 

Zane Eglīte 

13:20 – 14:00 Skolēnu sagaidīšana, launags, dienas kārtības 

precizēšana. Rotaļas. 

14:05 – 14:45 Mājas darbu izpilde / rotaļas. 

14:50 – 15:30 Pastaiga, rotaļas ārā / atpūtas laiks klasē (atkarīgs no 

laika apstākļiem) 

15:35 – 16:45 Individuālais darbs , savas darba vietas sakopšana, 

došanās mājup. 

CETURTDIENA 

 

Pedagogs 

Zane Eglīte 

13:20 – 14:00 Skolēnu sagaidīšana, launags, dienas kārtības 

precizēšana. Sporta pulciņš. 

14:05 – 14:45 Mājas darbu izpilde. / rotaļas. 

14:50 – 15:30 Pastaiga, rotaļas ārā / atpūtas laiks klasē (atkarīgs no 

laika apstākļiem) 

15:35 – 16:45 Teātra pulciņš / Savas darba vietas sakopšana, došanās 

mājup. 

   PIEKTDIENA 

 

Pedagogs Kristīne 

Briede 

  13:20 – 14:00 Skolēnu sagaidīšana, launags, dienas kārtības 

precizēšana. Rotaļas. 

14:05 – 14:45 

 

Basketbola pulciņš. / individuālais darbs. 

14:50 – 15:30 Pastaiga, rotaļas ārā / atpūtas laiks klasē (atkarīgs no 

laika apstākļiem) 

15:35 – 16:45 Mājas darbu izpilde , Savas darba vietas sakopšana, 

došanās mājup. 

 

 

 

2.A un 2.B klases 



Pagarinātās dienas grupas darba organizācija un dienas režīms 

Pedagogi – Inese Loka, Natālija Riherte 

Diena Laiks Darbība 

Pirmdiena 

 

Pedagogs 

Inese Loka 

 

13.10 – 14.30     Launags Mācību nodarbība (mājas darbus gatavo 

pulciņos neiesaistītie skolēni) 

14.30 – 15.00 Pastaigas, rotaļas ārā (atkarīgs no laika apstākļiem) 

15.00 – 16.40 Mācību nodarbība (mājas darbus gatavo skolēni, kuri to 

nav paspējuši izdarīt) 

Atpūta. 

    

Otrdiena 

 

 

Pedagogs 

Inese Loka 

 

 

13.10 – 14.30 Launags, dienas kārtības precizēšana. 

Pulciņu apmeklējumi. 

Atpūtas laiks pulciņos neiesaistītajiem skolēniem 

Mācību nodarbība (tiem, kuri dodas mājās 15.00 un 

kuriem nav pulciņu) 

14.30 – 15.00 Pastaigas, rotaļas ārā (atkarīgs no laika apstākļiem) 

15.00 – 16.40 Mācību nodarbība (mājas darbus gatavo skolēni, kuri to 

nav paspējuši izdarīt) 

Atpūta. 

 

Trešdiena 

 

 

Pedagogs 

Inese Loka 

 

 

 

 

 

12.20 – 14.30   Klusā lasīšana, Launags, dienas kārtības precizēšana. 

Pulciņu apmeklējumi. 

Atpūtas laiks pulciņos neiesaistītajiem skolēniem. 

Mācību nodarbība (tiem, kuri dodas mājās 15.00 un, 

kuriem nav pulciņu) 

14.30 -15.00 Pastaigas, rotaļas ārā (atkarīgs no laika apstākļiem) 

15.00 – 16.40 

 

 

Mācību nodarbība (mājas darbus gatavo skolēni, kuri to 

nav paspējuši izdarīt) 

Atpūta. 

Ceturtdiena 

 

Pedagogs Natālija 

Riherte 

13.20 Skolēnu sagaidīšana.  

Launags. 

13.30 – 15.00 Ārpusstundu nodarbību apmeklēšana. 

Atpūta. Pastaiga. 

15.00 Mācību darbs. Mājas darbu izpilde. 

16.00 -16.40 Atpūta: pastaiga, spēles, rotaļas. 

Piektdiena 

 

Pedagogs Natālija 

Riherte 

12.30 Skolēnu sagaidīšana. Atpūta. 

13.20 Launags. 

13.30 – 15.00 Ārpusstundu nodarbību apmeklēšana. 

Atpūta. Pastaiga. 

15.00 Mācību darbs. 

15.30 – 16.40 Atpūta: pastaiga, spēles, rotaļas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.A un 3.B klases 

Pagarinātās dienas grupas darba organizācija un dienas režīms 



Pedagogi Evija Treija, Inese Rupeika 
 

 

4. a un 4. b klases pagarinātās dienas grupas organizācija un dienas režīms. 

Pedagogi – Vita Dankaniča, Ludmila Pētersone, Inta Poēma, Edīte Kanberga, Daiga Cauce 

Diena Laiks Darbība 

 

Pirmdiena 

 

 

Pedagogs 

Evija Treija 

13.20 – 14.00 Skolēnu sagaidīšana, launags, dienas kārtības precizēšana. 

Pulciņu apmeklējumi. 

14.00 – 14.45 Mācību nodarbība (mājas darbus gatavo pulciņos neiesaistītie 

skolēni) 

Atpūtas laiks pulciņos neiesaistītajiem skolēniem 

14.45 – 15.45 Atpūtas laiks pulciņos neiesaistītajiem skolēniem Pastaigas, 

rotaļas ārā (atkarīgs no laika apstākļiem) 

15.45 – 16.40 Mācību nodarbība (mājas darbus gatavo skolēni, kuri to nav 

paspējuši izdarīt) 

Atpūta. Skolēnu pavadīšana uz autobusu. 

 

Otrdiena 

 

Pedagogs 

Inese Rupeika 

14.05 – 15.00 Skolēnu sagaidīšana, dienas kārtības precizēšana. 

Launags. Pulciņu apmeklējumi. 

Spēles, atpūta klases telpā vai ārā (atkarīgs no laika apstākļiem)  

15.00 – 16.40 Mācību nodarbība. Pulciņu apmeklējumi. 

Atpūtas laiks (vai klases telpā vai ārā – atkarībā no laika 

apstākļiem) Skolēnu pavadīšana uz autobusu. 

      

Trešdiena 

 

    

     Pedagogs  

Evija Treija 

 

14.00 – 14.45 Skolēnu sagaidīšana, launags, dienas kārtības precizēšana. 

Pulciņu apmeklējumi. 

Mācību nodarbība (mājas darbus gatavo pulciņos neiesaistītie 

skolēni) 

14.45 – 15.45 Atpūtas laiks pulciņos neiesaistītajiem skolēniem 

Pastaigas, rotaļas ārā (atkarīgs no laika apstākļiem) 

15.45 – 16.40 Mācību nodarbība (mājas darbus gatavo skolēni, kuri to nav 

paspējuši izdarīt) 

Atpūta. Skolēnu pavadīšana uz autobusu. 

   

Ceturtdiena 

 

 

    Pedagogs  

Inese Rupeika 

 

13.20 – 14.30 Skolēnu sagaidīšana, dienas kārtības precizēšana. 

Launags. Pulciņu apmeklējumi. 

Atpūtas laiks pulciņos neiesaistītajiem skolēniem. 

Mācību nodarbība (mājas darbus gatavo pulciņos neiesaistītie 

skolēni un tie, kuri dodas mājās 15.00) 

14.30 – 15.00 Spēles, atpūta klases telpā vai ārā (atkarīgs no laika apstākļiem). 

15.00 – 16.40 Mācību nodarbība (mājas darbus gatavo skolēni, kuri to nav 

paspējuši izdarīt).Pulciņu apmeklējumi. 

Atpūta. ( klases telpā vai ārā – atkarībā no laika apstākļiem) 

Skolēnu pavadīšana uz autobusu. 

     

Piektdiena 

 

 

Pedagogs  

Evija Treija 

 

13.20 – 14.00 Skolēnu sagaidīšana, launags, dienas kārtības precizēšana. 

Pulciņu apmeklējumi. 

Atpūtas laiks pulciņos neiesaistītajiem skolēniem. 

Mācību nodarbība (tiem, kuri dodas mājās 15.00 un nav pulciņi) 

14.00 – 14.45 Mācību nodarbība (mājas darbus gatavo pulciņos neiesaistītie 

skolēni) 

Atpūtas laiks pulciņos neiesaistītajiem skolēniem 

14.45 -15.45 Atpūtas laiks pulciņos neiesaistītajiem skolēniem 

Pastaigas, rotaļas ārā (atkarīgs no laika apstākļiem) 

15.45 – 16.40 Mācību nodarbība (mājas darbus gatavo skolēni, kuri to nav 

paspējuši izdarīt)   

Atpūta. Skolēnu pavadīšana uz autobusu. 



Diena Laiks Darbība 

 

Pirmdiena 

 

 

Pedagogs  

Ludmila 

Pētersone 

13.20 – 15.00 Skolēnu sagaidīšana – dienas kārtības precizēšana, 

individuālas sarunas.  

Pulciņu apmeklējums ārpusstundu nodarbībās 

iesaistītajiem skolēniem.  

Launags.  

Atpūtas laiks pulciņos neiesaistītajiem skolēniem – rotaļas, 

spēles klases telpā vai ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

15.00 – 16.00 Mājas darbu izpilde. 

16.00 –16. 20 Izglītojošas darbības ( grāmatu lasīšana, spēles, rotaļas, 

pārrunas, zīmēšana u.c.) 

16.20 – 16.40 Klases sakārtošana, došanās uz autobusu. 

 

     Otrdiena 

 

Pedagogs  

     Vita 

Dankaniča 

 

 

13.20 –15.00 Skolēnu sagaidīšana – dienas kārtības precizēšana, 

individuālas sarunas.  

Pulciņu apmeklējums ārpusstundu nodarbībās 

iesaistītajiem skolēniem.  

Launags.  

Atpūtas laiks pulciņos neiesaistītajiem skolēniem – rotaļas, 

spēles klases telpā vai ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

15.00 – 16.00 Mājas darbu izpilde. 

16.00 –16. 20 Izglītojošas darbības ( grāmatu lasīšana, spēles, rotaļas, 

pārrunas, zīmēšana u.c.) 

16.20 –16.40 Klases sakārtošana, došanās uz autobusu. 

 

     Trešdiena 

 

Pedagogs  

     Edīte 

Kanberga 

 

 

13.20 –15.00 Skolēnu sagaidīšana – dienas kārtības precizēšana, 

individuālas sarunas.  

Pulciņu apmeklējums ārpusstundu nodarbībās 

iesaistītajiem skolēniem. Launags.  

Atpūtas laiks pulciņos neiesaistītajiem skolēniem – rotaļas, 

spēles klases telpā vai ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

 

15.00 – 16.00 Mājas darbu izpilde. 

16.00 –16. 20 Izglītojošas darbības ( grāmatu lasīšana, spēles, rotaļas, 

pārrunas, zīmēšana u.c.) 

16.20 –16.40 Klases sakārtošana, došanās uz autobusu. 

 

     Ceturtdiena 

 

Pedagogs  

     Inta    

Poēma 

 

 

14.05 –15.00 Skolēnu sagaidīšana – dienas kārtības precizēšana, 

individuālas sarunas.  

Pulciņu apmeklējums ārpusstundu nodarbībās 

iesaistītajiem skolēniem. Launags.  

Atpūtas laiks pulciņos neiesaistītajiem skolēniem – rotaļas, 

spēles klases telpā vai ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

15.00 – 16.00 Mājas darbu izpilde. 

16.00 –16. 20 Izglītojošas darbības ( grāmatu lasīšana, spēles, rotaļas, 

pārrunas, zīmēšana u.c.) 

16.20 –16.40 Klases sakārtošana, došanās uz autobusu. 

 

Piektdiena  

 

Pedagogs     

Daiga 

Cauce 

14.05 –15.00 Skolēnu sagaidīšana – dienas kārtības precizēšana, 

individuālas sarunas.  

Pulciņu apmeklējums ārpusstundu nodarbībās 

iesaistītajiem skolēniem. Launags.  

Atpūtas laiks pulciņos neiesaistītajiem skolēniem – rotaļas, 

spēles klases telpā vai ārā (atkarībā no laika apstākļiem). 

15.00 – 16.00 Mājas darbu izpilde. 

16.00 –16. 20 Izglītojošas darbības ( grāmatu lasīšana, spēles, rotaļas, 

pārrunas, zīmēšana u.c.) 

16.20 –16.40 Klases sakārtošana, došanās uz autobusu. 

 


