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1 priedas  

 

                                                                                                   PATVIRTINTA 

                                                                                                   Šepetos Almos Adamkienės  

                                                                                                   pagrindinės mokyklos  

                                                                                                   direktoriaus  2015 m. birželio 12 d.  

                                                                                                   įsakymu Nr. V-40 

 

 

KUPIŠKIO RAJONO ŠEPETOS ALMOS ADAMKIENĖS  PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

BENDRŲJŲ KALBOS UGDYMO REIKALAVIMŲ VYKDYMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Mokinių kalba rūpinasi visų dalykų mokytojai, mokyklos administracija. Tai  

mokyklos veiklos norma, įteisinta Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Švietimo įstatymais. 

Komunikavimo gimtąja kalba kompetencija sėkmingiausiai ugdoma tada, kai tampa visos 

bendruomenės rūpesčiu.  

1. Per visų dalykų pamokas mokiniai mokomi tinkamai vartoti dalyko sąvokas, 

taisyklingai jas tarti ir užrašyti. 

2. Mokiniams  keliami reikalavimai taisyklingai vartoti sakytinę ir rašytinę kalbą 

visų ugdomųjų  dalykų pamokose.   

 

II.  MOKYKLOS VADOVŲ PAREIGOS 

 

3. Mokyklos vadovai: 

3.1.  sudaro sąlygas, kad mokykloje būtų vykdomas Lietuvos Respublikos 

valstybinės kalbos įstatymas; 

3.2. yra atsakingi už mokykloje viešųjų užrašų, tvarkomų dokumentų ir kitų 

skelbiamų tekstų kalbos taisyklingumą; 

3.3.  stebi, kaip mokytojai ugdo mokinių kalbą; 

3.4.  stebi, kaip mokytojai  tikrina ir taiso rašomuosius darbus;  

3.5.  stebi, kaip mokytojai tvarko mokyklos, klasės ir dėstomojo dalyko 

dokumentaciją. 

III. MOKYTOJŲ PAREIGOS 

 

4. Mokytojas privalo  kalbėti ir rašyti taisyklinga lietuvių kalba, laikytis bendrinės 

kalbos tarties, kirčiavimo, gramatikos ir leksikos normų. 

5. Mokytojai  atsakingi: 
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5.1. už mokinių kalbos ugdymą, mokymą sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis, 

priimti ir suvokti žodžiu ir raštu gaunamą informaciją; 

5.2. už mokinių mokymą kalbėti ir rašyti atsižvelgiant  į tikslą ir adresatą,  už 

gebėjimą pasirinkti dalykiniam turiniui tinkamą raišką, taikyti teksto kūrimo ir suvokimo strategijas 

ir kt.; 

5.3. už pamokoje naudojamų vaizdinių priemonių, teksto, užrašų, įrašų kalbą. 

Nagrinėjant dokumentus, kurių kalba neatitinka bendrinės kalbos normų, mokiniams reikia 

pakomentuoti juose pavartotus archaizmus, istorizmus, vertinius ir paaiškinti, kodėl jie pateko į 

raštų kalbą; 

5.4. už  mokinių sakytinę kalbą, taisyklingą tartį ir tinkamai suformuluotus sakinius.  

6. Visų ugdomųjų dalykų mokytojai, tikrindami savo dalyko rašomuosius darbus, 

privalo juose ištaisyti arba pažymėti visas mokinių padarytas rašybos ir skyrybos, gramatikos ar 

leksikos klaidas. 

7. Gimtosios kalbos mokytojas teikia pagalbą  kitų dalykų mokytojams mokinių 

kalbos ugdymo klausimais, supažindina kolegas  su aktualiausiomis kalbos kultūros problemomis, 

informuoja apie naujausią literatūrą, nagrinėjančią kalbos vartoseną.   

 

IV. VIENINGI  REIKALAVIMAI  MOKYMO  PRIEMONĖMS  

                                      TVARKYTI 

 

 

                       8.  Mokiniai rašo standartiniuose sąsiuviniuose. Jų skaičių ir storį nustato mokytojas.  

                       9. Viršelyje užrašomas mokyklos pavadinimas,  mokinio vardas ir pavardė, 

sąsiuvinio paskirtis: 

Šepetos Almos Adamkienės 

pagrindinės mokyklos 

9  klasės mokinio(-ės) 

Vardenio Pavardenio 

lietuvių kalbos darbai ( matematikos, biologijos ir t.t.) 

                       10.  Užsienio kalbai skirtų sąsiuvinių antraštės užrašomos ta kalba, kuria dėstomas 

dalykas.  

                       11.  Kiek reikia sąsiuvinių atskiriems dalykams, nustato mokytojas. Kontrolinių 

darbų sąsiuviniai ar lapai laikomi mokykloje.  

12. Iš sąsiuvinio negalima plėšyti lapų. Naujas sąsiuvinis pradedamas tik prirašius 

senąjį.  
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                       13. Mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, perbraukia klaidingai parašytą raidę ir virš 

jos parašo tinkamą. Jeigu klaidingai parašytas žodis, sakinio dalis ar visas sakinys,  mokinys vienu 

brūkšniu išbraukia tai, kas nereikalinga ir viršuje parašo reikiamus žodžius. Netinka keičiamuosius 

žodžius suskliausti ir palikti neišbrauktus. Korektorių naudoti negalima. 

                       14. Baigiant eilutę negalima „įžengti” į sąsiuvinio paraštę, palikti nebaigtų eilučių 

prieš paraštę, išskyrus tuos atvejus, kai baigiasi pastraipa.  

                       15. Pradėjus rašyti pirmiausia rašoma data, po to  antraštė ir tekstas. Tarp antraštės ir 

teksto paliekama tuščia eilutė. Ją reikia palikti ir rašomojo darbo gale prieš kito darbo antraštę. 

Antraštė rašoma eilutės viduryje. Teksto pirmoji eilutė pradedama rašyti apie 1 cm nuo krašto.  

                       16. Gimtosios ir kitų kalbų sąsiuviniuose reikia nurodyti rašomojo darbo rūšį 

(diktantas, atpasakojimas, rašinys) bei temą. Rašomojo darbo tekstas pradedamas tame pačiame 

puslapyje, kur yra pavadinimas. Negalima pavadinimo rašyti viename puslapyje, o darbą pradėti 

kitame.  

17. Data rašoma mišriuoju arba trumpuoju būdu: 

                     17.1. kai data rašoma mišriuoju būdu ar žymimi tik metai arba metai su mėnesio 

pavadinimu, tarp skaičių, žyminčių metus ir dienas ir sutrumpinimų m. ir d., būtini tarpeliai: 2015 

m. gruodžio 1 d., 2015 m. spalio mėn., 2015 m.; 

17.2. kai data rašoma mišriuoju būdu, po mėnesio pavadinimo nerašoma mėn.: 2015 

m. sausio 25 d.;  

17.3. trumpuoju būdu  data rašoma arabiškais skaitmenimis, metai žymimi keturiais, 

mėnuo ir diena  dviem skaitmenimis, tarp metų, mėnesio ir dienos skaitmenų paliekamas vieno 

ženklo tarpas arba rašomi brūkšneliai, pvz.: 2015 09 01 arba 2015-09-01. Kai mėnesio ar dienos 

skaitmuo yra vienaženklis, prieš jį rašomas 0 (nulis), pvz.: 2015 09 05 arba 2015-09-05.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla  panaudoja visus veiksnius, kurie 

lemia kalbos ugdymą. Geras kalbos mokėjimas – svarbi vaiko asmenybės formavimosi  bei 

sėkmingo mokymosi sąlyga. 

18. Mokykloje: 

18.1. bendrosios kalbos kultūros  mokinį moko visų dalykų mokytojai; 

18.2.  mokiniai skatinami savarankiškai ir rišliai bei taisyklingai reikšti savo mintis 

žodžiu ir raštu; 

18.3. kalba yra pagrindinis mokytojų darbo instrumentas, nuo kurio  priklauso 

ugdymo rezultatai. 

______________________ 
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