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GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO 

REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gargždų „Minijos“ progimnazijos mokinių mokymo (si) krūvių reguliavimo tvarkos 

aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – apibrėžti mokymosi krūvių reguliavimo tikslus ir principus, 

numatyti priemones ir jų įgyvendinimą. 

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

apima privalomą pamokų skaičių, neformaliojo švietimo užsiėmimus mokykloje ir už jos ribų, 

konsultacijas, namų darbus.  

3. Aprašas parengtas vadovaujantis pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrosiomis 

programomis, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 

21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

bei kitais galiojančiais dokumentais. 

 

II.MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI 
 

4. Mokymosi krūvio reguliavimo tikslas – lanksčiai vadovaujantis pradinio ir pagrindinio 

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

5. Mokymosi krūvio reguliavimo uždaviniai:  

5.1. skatinti mokytojų bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir reguliuojant mokinių 

mokymosi krūvius; 

5.2. ugdymo proceso organizavimą grįsti ugdymo(si) poreikių analize;  

5.3. skatinti mokinius racionaliai planuoti savo laiką, mokyti mokymosi strategijų, 

efektyvinti mokinių žinių įsisavinimą pamokose;  

6. reguliuojant mokinių mokymosi krūvį,  remiamasi šiais principais: 

              6.1. diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį pagal mokinių amžiaus tarpsnius, turimą 

patirtį, individualius poreikius ir gebėjimus;  

             6.2 tobulinant mokytojų kvalifikaciją atsižvelgti į jų poreikius, įgytas mokinių kompetencijas. 

Ugdymo turinį diferencijuoti ir individualizuoti, vykdyti dalykų integraciją; 

6.3. efektyviai naudoti mokyklos įsivertinimo, mokymosi krūvio reguliavimo, priežiūros 

rezultatų analizę, numatyti tobulintinas sritis ir siekti geresnės ugdymo kokybės 

 

III. MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO PRIEMONĖS 

 

7. Ugdymo turinys įgyvendinamas pagal pradinio ir pagrindinio bendrųjų ugdymo planų 

lentelėse nustatytą minimalų privalomų savaitinių pamokų skaičių. 

8. Pradedantiems mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas 1-ųjų ir 5-ųjų 

klasių mokiniams skiriamas adaptacinis periodas: 
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8.1. 1-oms klasėms nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d. mokinių pasiekimai ir 

pažanga vertinami kaupiamuoju vertinimu.  

8.2. rugsėjo mėnesį 5-ųjų klasių mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami, kontroliniai 

darbai nerašomi;  

8.3. spalio-lapkričio mėnesį nerašomi nepatenkinami(1-3) įvertinimai, jie individualiai 

aptariami su mokiniu; 

              8.4. adaptacinio laikotarpio metu mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus, 

išsiaiškina jų ugdymosi pasiekimus, daugiau dėmesio skiria formuojamajam vertinimui;  

8.5. naujai atvykusiems mokiniams skiriamas 1 mėnesio adaptacinis laikotarpis, kurio metu 

nepatenkinami pažymiai nerašomi. 

8.6. mokinių adaptacija ir mokymosi rezultatai aptariami išplėstiniame mokytojų posėdyje 

birželio, rugsėjo ir vasario mėnesiais. 

9. Mokinių mokymosi sunkumams įveikti   skiriamos konsultacijos, kurios į mokymosi krūvį 

nėra  įskaitomos.  

10. Mokiniai, lankantys dailės, muzikos ar meno mokyklas, sporto krypties neformaliojo 

švietimo įstaigas, Progimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiami nuo privalomų atitinkamo 

dalyko pamokų lankymo.  

10.1. Dėl atleidimo nuo pamokų mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) iki rugsėjo 15 dienos 

progimnazijos direktoriui pateikia prašymą, kuriame  įsipareigoja užtikrinti  mokinio saugumą, 

pristato dailės, muzikos ar meno mokyklos, sporto, neformaliojo švietimo įstaigos pažymą, 

liudijančią apie atitinkamos įstaigos lankymą. Klasės auklėtojas prašymą suderina su atitinkamo 

dalyko mokytoju, aptaria atsiskaitymo formas už kiekvieną pusmetį ir informuoja mokinį bei mokinio 

tėvus (globėjus, rūpintojus). 

11. Mokiniui išvykstant mokytis į sanatorinę mokyklą, tėvai (globėjai, rūpintojai) 

progimnazijos direktoriui pateikia gydytojų komisijos siuntimo kopiją ir prašymą dėl išvykimo 

gydytis, direktorius  rašo įsakymą dėl laikino mokinio išvykimo gydytis ir mokytis. 

12. 5-8 klasių mokiniai, kurių antrojo pusmečio ir metiniai visų dalykų įvertinimai yra ne 

žemesni kaip 8, birželio mėnesį, likus 2 savaitėms iki mokslo metų pabaigos, progimnazijos 

direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiami nuo privalomų dalykų pamokų lankymo. Šie mokiniai 

lanko pasirinktų  dalykų konsultacijas, užsiima su mokytojais suderinta kitokia veikla, aptaria 

atsiskaitymo laikotarpius ir būdus. Už vaiko saugumą atsako tėvai. 

13. Mokykla užtikrina, kad užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

13.1. atitiktų mokinio gebėjimus; 

13.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui mokymuisi, padėtų siekti 

numatytų  tikslų;  

13.3. nebūtų skiriamos per mokinių  atostogas;  

13.4. nebūtų skiriamos dėl  neįvykusių pamokų; 

13.5. Namų darbų užduotys gali būti: 

13.5.1. trumpalaikės, kurias privalo atlikti iki kitos dalyko pamokos; 

13.5.2. ilgalaikės, kurias privaloma atlikti iki sutartos datos. Mokytojai gali ilgalaikes namų 

darbų užduotis įvardinti kaip atsiskaitomuosius darbus.  

13.6.1. namų darbų trukmė 1-ų klasių mokiniams  - apie 15 min., 2-ų klasių mokiniams iki 

30 min. per dieną,  3-4 klasių mokiniams  neturi viršyti 1 val. per dieną; 

13.6.2. namų darbų trukmė 5-6 klasių mokiniams neturi viršyti 1,5 val., 7 – 8 klasių – 2 val. 

per dieną. 

13.7. 1-8 klasių mokiniai, kurie  negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių, 

ekonominių sąlygų namuose, namų darbus gali atlikti bibliotekoje, pailgintose grupėse arba mokiniai  

nukreipiami į dienos centrus. 

14. Kontroliniai darbai: 

14.1. mokiniams per dieną gali būti skiriamas tik vienas kontrolinis darbas. 
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14.2. mokytojas apie kontrolinį darbą mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę;  

14.3. kontroliniai darbai nerašomi iš karto po ligos, atostogų, po šventinių dienų, likus 1 

savaitei iki pusmečio/mokslo metų pabaigos; 

14.4.mokytojai derina tarpusavyje kontrolinių darbų skyrimą ir fiksuoja TAMO dienyne; 

14.5. mokinys, nerašęs kontrolinio darbo, per 2 savaites nuo atėjimo į mokyklą dienos turi 

atsiskaityti suderintu su mokytoju laiku.  

15. Kontrolinių darbų vertinimas: 

15.1. kontrolinius darbus mokytojas ištaiso ir grąžina mokiniams ne vėliau kaip per 7 

darbo dienas; 

15.2. kontrolinių darbų rezultatų analizė pristatoma ir aptariama su visais klasės mokiniais, 

pasidžiaugiama jų sėkmėmis; nesėkmės aptariamos individualiai ir numatomi būdai mokymosi 

spragoms šalinti. Mokinio pageidavimu mokytojas teikia konsultacijas; 

 15.3. jeigu pusės ir daugiau klasės mokinių kontrolinio darbo įvertinimai yra 

nepatenkinami,  elektroniniame dienyne jie nėra  fiksuojami: mokytojas analizuoja mokinių 

padarytas klaidas, konsultuoja mokinius ir paskiria naują kontrolinio darbo atlikimo laiką ( neilgiau 

kaip per 2 savaites). 

16. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymas ir vertinimas: 

16.1.Specialiųjų poreikių vaikai ugdomi visiško integravimo forma. Specialioji pedagoginė 

pagalba mokiniams teikiama  pamokų metu pagal specialiojo pedagogo sudarytą tvarkaraštį. Bendru 

tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų susitarimu logopedinė pagalba 

specialiųjų poreikių mokiniams teikiama pamokų metu ir po pamokų, švietimo pagalbos gavėjams -

pagal sudarytą logopedo tvarkaraštį; 

16.2. mokytojai privalo atsižvelgti į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

sutrikimų pobūdį, sveikatos būklę ir mažinti ugdomosios medžiagos apimtį, nenukrypstant nuo 

dalyko turinio; 

16.3. 1-4 klasių specialiųjų mokymosi poreikių turintys mokiniai, ugdomi pagal pritaikytą 

programą, vertinami įrašant pasiekimų lygį (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas), o ugdomi 

pagal individualizuotą programą - padaryta pažanga įrašant „p.p.“; 

16.4. 1-8 klasių specialiųjų poreikių mokiniai, ugdomi pagal Bendrąsias ugdymo programas, 

vertinami pagal Bendrosiose programose nurodytus pasiekimų lygių požymius; 

16.5. 5-8 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pritaikytas 

ar individualizuotas programas, ugdymosi pasiekimai vertinami pažymiais pagal individualius 

mokinių gebėjimus ir pažangą; 

16.6. 1-8 klasių specialiųjų poreikių mokinių pusmečių ir metinių pasiekimų įvertinimai 

negali būti nepatenkinami; 

              16.7. kalbų mokytojai, vertindami kalbos ir kalbėjimo sutrikimus turinčių mokinių rašto 

darbus, kalbėjimą, atsižvelgia į logopedo rekomendacijas; 

16.8. namų darbai, atsiskaitomieji darbai turi atitikti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

gebėjimus ir programos ypatumus; 

16.9. Bendrųjų programų pritaikymas, individualizuotos programos turi būti nuolat 

koreguojamos,  ugdymo būdai ir metodai pritaikomi atsižvelgiant į mokinio pažangą ir pasiekimus. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

17. Progimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remdamasi turimais 

duomenimis apie mokinių mokymosi krūvį, Progimnazija priima sprendimus dėl ugdymo proceso 

koregavimo. 

18. Tvarkos aprašas skelbiamas progimnazijos tinklapyje. 

 

                               ______________________________________ 


