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5 priedas  

                                                                                    

                                                                                             PATVIRTINTA 

                                                                                             Šepetos Almos Adamkienės 

                                                                                             pagrindinės mokyklos  

                                                                                             direktoriaus 2015 m. birželio 12 d. 

                                                                                             įsakymu Nr. V- 39 

                                                                                                                                                                    

  

KUPIŠKIO RAJONO ŠEPETOS ALMOS ADAMKIENĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

              

1. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos  mokinių mokymosi krūvių 

reguliavimo tvarkos aprašo (toliau Aprašas) paskirtis – apibrėžti pagrindinius mokymosi krūvių 

reguliavimo principus.  

  2. Mokymosi krūvis – mokinio darbinės veiklos apimtis jo ugdymo procese. 

Mokymo krūvis apima privalomą  ugdymo turinį, pamokų skaičių, namų darbus.  

3. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimui telkiamos visos mokyklos savivaldos 

institucijos, darbuotojai, mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai). 

              

II. MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMAS 

4. Mokymosi krūvių reguliavimo tikslas – lanksčiai vadovaujantis Bendrosiomis 

ugdymo programomis,  mažinti mokymo (-si) turinio apimtis. 

5. Tvarkaraščio sudarymas:  

5.1. pradinio ugdymo  klasėse ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo 

švietimo programų turinį) per dieną  gali trukti ne  ilgiau kaip  6 valandas; 

5.2. mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, negali  būti 

daugiau kaip 7 pamokos per dieną;  

5.3. penktadienį pagal galimybes organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės 

dienomis;  

5.4. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį gali 

turėti vieną „langą“. Jų metu mokinys renkasi neformaliojo ugdymo ar savišvietos veiklą;  

6. Mokymosi krūvis per savaitę:  

6.1. 1–4 klasių mokinių mokymosi krūvis per savaitę ne daugiau kaip 25 pamokos; 
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6.2. 5–10   klasių mokiniams maksimalus pamokų skaičius per savaitę ne didesnis 

nei 10 procentų už minimalų mokiniui skiriamų pamokų skaičių, nurodytą bendrųjų ugdymo planų 

programose. 

7. Kontrolinių darbų skyrimo tvarka: 

7.1. per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas; 

7.2. kontrolinių darbų grafikus mokytojai fiksuoja  el. dienyne. 

7.3.  apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę; 

7.4. kontroliniai darbai neskiriami po ligos, atostogų ar šventinių dienų; 

 

III. NAMŲ DARBŲ SKYRIMAS 

8. Namų darbų skyrimo principai:  

8.1. mokslo metų pradžioje aptariama su mokiniais namų darbų skyrimo tvarka; 

8.2. namų darbai įrašomi į elektroninio dienyno namų darbų grafą; 

8.3. namų darbai skiriami atsižvelgiant į mokinių gebėjimus; 

8.4. namų darbai skiriami ne tik iš pamokoje nagrinėtos temos, bet ir iš ankstesnių  

temų, siekiant  žinių pakartojimo ir  įgytų gebėjimų įtvirtinimo; 

8.5. namų darbai privalo būti patikrinti ir aptarti; 

8.7. patikrinti, kaip mokinys suprato temą, siekiant grįžtamojo ryšio; 

9. Atostogų laikotarpiui mokiniams namų darbai neskiriami.  

10. Siekiant mažinti namų darbų krūvį mokiniams, mokytojams rekomenduojama 

praktikuoti aktyviuosius mokymo metodus, kurie skatintų, kuo daugiau išmokti pamokose. 

11.Tris kartus per mokslo metus organizuojama „Savaitė be namų darbų“: prieš 

Kalėdas, Velykas,  paskutinę mokslo metų savaitę.  

12. Skirdami namų darbus mokytojai atsižvelgia į rekomenduojamą dalykui skirtą 

namų darbų atlikimo laiką (2 priedas). Nurodytas lentelėje laikas yra orientacinis, mokytojai jį 

derina tarpusavyje ir su mokiniais.  

IV. MOKYMOSI KRŪVIŲ IR NAMŲ DARBŲ STEBĖSENA 

 13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo ugdomąjį inspektavimą: kontrolinių 

darbų grafiko laikymąsi, ugdymo diferencijavimą bei individualizavimą, namų darbų skyrimą. 

14.  Analizuojamas  ir vertinamas   mokytojo darbą pamokoje.  

15. Per mokslo metus ne mažiau kaip vieną kartą atliekamas vienas tyrimas  ar 

apklausa mokymosi krūvių reguliavimo klausimais.  
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16. Mokymosi krūvių stebėsenos klausimai visada įtraukiami į adaptacijos tyrimus. 

Pagal gautus duomenis parengiamos rekomendacijos. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17.  Aprašą papildo priemonių planas, kuris kasmet koreguojamas (1 priedas).  

18. Konsultacijos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį.  

19. Grožinės literatūros skaitymas neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį.  

_______________________________ 
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1 priedas 

Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės  mokyklos  mokymosi krūvių reguliavimo  priemonių 

planas  

  

 

Laikas Priemonės Atsakingi asmenys 

Rugsėjis Pamokų tvarkaraščio sudarymas 

Neformaliojo ugdymo tvarkaraščio 

sudarymas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Spalis Mokinių adaptacijos tyrimai, rezultatų 

analizė 

Klasės valandėlės apie laiko planavimą ir 

dienos režimą 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Klasių kuratorius 

Lakritis  Kontrolinių  darbų rašymo tvarkos laikymosi 

analizė 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Dalykų mokytojai 

Gruodis Savaitė be namų darbų Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Dalykų mokytojai 

Vasaris Analizė, ar kontrolinių darbų skaičius 

orientuojamas į ugdymo plane dalykui skirtų 

savaitinių pamokų skaičių 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Dalykų mokytojai 

Kovas Savaitė be namų darbų Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Dalykų mokytojai 

Balandis Tyrimas „Namų darbų skyrimo reikalavimų 

laikymasis“ 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Gegužė Savaitė be namų darbų (1-4 klasės) Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Dalykų mokytojai 

Birželis Savaitė be namų darbų (5-10 klasės) Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Dalykų mokytojai 
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2 priedas  

NAMŲ DARBŲ KRŪVIO PASKIRSTYMAS (SAVAITEI) 

Dalykai / klasė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lietuvių gimtoji kalba 25 min. 30 min. 1 val. 2 val. 2 val. 2 val. 3 val. 3 val. 4  val. 4 val. 

Anglų kalba   30 min. 45 min. 45 min. 1 val. 1 val. 1 val. 1 val. 1 val. 

Rusų kalba      20 min. 30 min. 30 min. 40 min. 50 min. 

Matematika  20 min. 1 val. 1,5 val. 1,5 val. 2 val. 2 val. 2 val. 2 val. 2 val. 

Gamta ir žmogus     30 min. 30 min.     

Biologija       30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 

Fizika       20 min. 
30 min. 30 min. 30 min. 

Chemija        
30 min. 40 min. 40 min. 

 Informacinės technolog.         15 min. 15 min. 

Istorija     
20 min. 20 min. 20 min. 20 min. 25 min. 30 min. 

Geografija      
20 min. 20 min. 20 min. 

15 min. 30 min. 

Technologijos           

Menai (dailė, muzika)           

Dorinis           

Ekonomika         15 min.  

Pasaulio pažinimas 5 min. 10 min. 30 min. 45 min.       
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