
 

 

 

 

 

VILNIAUS R. MEDININKŲ ŠV. KAZIMIERO VIDURINĖS MOKYKLOS  

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinės mokyklos mokinių mokymosi krūvių 

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

tikslus ir principus, numatyti priemones ir jų įgyvendinimą. 

2. Mokinių ugdymo krūvį reglamentuoja: 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. (Žin., 2003, Nr. 63- 2853);  

 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. 

Priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. – V.: Švietimo Aprūpinimo centras, 2003. 

Patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 ir 2003 

m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1015;  

 Lietuvos   Respublikos   švietimo  ir  mokslo  ministro  2003 m.  rugpjūčio 26 d.    įsakymas 

Nr. ĮSAK-1197 „Dėl mokinių mokymosi krūvių“.  

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl reikalavimų valstybinių ir 

savivaldybių mokyklų nuostatams patvirtinimo“, patvirtinta 2004-07-16 Nr. ĮSAK-1162.  

 Bendrojo lavinimo mokyklų 2005-2007 m. bendrieji ugdymo planai, patvirtinti švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl 2005-2007 metų bendrųjų 

ugdymo planų“.  

 Lietuvos higienos norma HN 21: 2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“.  

 

 

II. MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

3. Mokymosi krūvių reguliavimo tikslas – lanksčiai vadovaujantis Bendrosiomis 

programomis ir Bendraisiais ugdymo planais  optimizuoti mokinių mokymo(-si) krūvį. 

4. Mokymosi krūvių reguliavimo uždaviniai: 

 skatinti mokytojų bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir reguliuojant mokinių  

mokymosi krūvius; 

 sudaryti sąlygas mokiniui kuo daugiau išmokti pamokoje, didinant pamokos organizavimo 

kokybę; 

 mokyti mokinį mokytis, planuoti karjerą, pasirenkant tinkamiausią sal mokymosi strategiją 

(stilių). 

 

III. KRŪVIŲ REGULIAVIMO PRIEMONĖS 

 

      5.  Mokiniai gali turėti pamokų per dieną ne daugiau kaip: 5 – pradinio ugdymo programoje, 7 – 

pagrindinio ugdymo programoje. Vidurinio ugdymo programoje neturėtų būti daugiau nei 7 

pamokos per dieną ir  35 pamokos per savaitę. 

6. Mokiniams neskiriami namų darbai prieš šventes ir atostogų laikotarpiui. 

      7. Kiekvieną mokslo metų mėnesį sudaromas visų mokomųjų dalykų kontrolinių darbų grafikas, 

kuris yra skelbiamas mokiniams. Kontrolinio darbo datą į grafiką mokytojas įrašo ne vėliau  kaip 

prieš savaitę.  
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     8. Mokiniams per dieną negali būti skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie 

kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Nerekomenduojami 

kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų. 

     9. 9-10 mokymosi dienos  skiriamos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, 

praktinei, socialinei, prevencinei ir kitokiai veiklai, siejamai su mokyklos tikslais, mokinių 

mokymosi poreikiais. Ji organizuojama mokyklos pasirinktu laiku ir tvarka. 

    10. Mokytojas savo nuožiūra gali integruoti dalykus, organizuoti integruoto darbo dieną arba 

savaitę. 

IV.  NAMŲ DARBŲ SKYRIMO TVARKA 

 

    11. Namų darbų skyrimo tikslai: 

 Stebėti mokinio gebėjimą tobulėti, 

 Skatinti mokinio saviugdą. 

 

     12. Namų darbų skyrimo uždaviniai: 

12.1. įtvirtinti turimas žinias, gebėjimus; 

12.2. pagilinti žinias arba pašalinti mokymosi spragas; 

12.3. ugdyti gebėjimą taikyti įgytas žinias sprendžiant praktines užduotis; 

12.4. ugdyti gebėjimą naudotis informaciniais šaltiniais; 

12.5. ugdyti mokinio pareigingumą ir atsakomybę. 

                                     V.  PRADINIS UGDYMAS 

13. I – II klasių mokiniams namų darbai neskiriami. III – IV klasių mokiniams skiriami namų 

darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 val. 

14. Skiriant namų darbus 3-4 klasėse laikomasi šių principų: 

 namų užduotys turi būti konkrečios; atitikti mokinių žinias: nei per daug sunkios, nei per 

lengvos; 

 mokiniai turi žinoti namų darbų atlikimo paskirtį, kokius mokėjimus ir įgūdžius tobulins; 

 namų darbų užduotys turi sietis su išeita per pamoką medžiaga; 

 užduotys diferencijuojamos. 

VI. PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS 

15. Namų darbų skyrimo principai 5-12 klasių mokiniams: 

 namų darbai skiriami taip, kad jie būtų nei per sunkūs, nei per lengvi, todėl diferencijuojami 

pagal mokinio sugebėjimus; 

 namų darbų apimtį  ir sudėtingumą reglamentuoja nutarimai, kiek kiekvienos klasės 

mokiniai turi ruošti namų darbus: 

5-6 kl. mokiniai – 1,5 val. 

          7-8 kl. mokiniai – 2 val. 

          9-12 kl. mokiniai – 2,5 val. 

 stengiamasi skirti tokius namų darbus, kad jie lavintų praktinius mokinio sugebėjimus, 

skatintų teorines žinias pritaikyti praktiškai; 



 11-12 klasių mokiniams, besiruošiantiems egzaminams, gali būti skiriami papildomi darbai 

pagal jų norą. 

16. Namų darbų užduočių turinį ir formas nustato mokytojas.  Namų darbų užduotys gali būti:  

trumpalaikės – kurias privaloma atlikti iki sekančios dalyko pamokos, 

 ilgalaikės – kurias privaloma atlikti iki susitartos datos. 

17. Mokytojas gali nustatyti, kad kai kurios ilgalaikės namų darbų užduotys gali būti laikomos 

atsiskaitomaisiais darbais. 

Namų darbai defirencijojami: 

 turintiems mokymosi motyvaciją, gabiems mokiniams skiriamos kūrybinės, kritinį mąstymą 

ugdančios, gebėjimą analizuoti ir vertinti informacinius šaltinius lavinančios užduotys; 

 neturintiems mokymosi motyvacijos, mokymosi sunkumų turintiems mokiniams skiriamos 

padedančios stiprinti savigarbą, įtvirtinti gautas žinias, šalinti mokymo(si) spragas namų 

darbų užduotys.  

18. Mokytojai gali skirti integruotas užduotis, projektus ir susumuoti namų darbams skirtą laiką. 
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