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ŠILALĖS R. LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJOS MOKYMOSI 

KRŪVIŲ STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokinių mokymosi krūvių 

stebėjimo tvarkos (toliau – Tvarkos) paskirtis – apibrėžti mokinių mokymosi krūvių reguliavimo 

tikslus, uždavinius, principus, atsakingų asmenų funkcijas. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos higienos norma HN 21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

 

II. MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, 

PRINCIPAI 

 

3. Mokymosi krūvių reguliavimo tikslas - vadovaujantis bendrosiomis programomis ir 

išsilavinimo standartais lanksčiai mažinti mokymosi turinio apimtis. 

4. Mokymosi krūvių reguliavimo uždaviniai: 

4.1. skatinti mokytojų bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir reguliuojant 

mokinių mokymosi krūvius; 

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

4.3. analizuoti mokymosi krūvius ir esant reikalui koreguoti mokymosi krūvių 

reguliavimo tvarką. 

5. Mokymosi krūvių reguliavimo procese remiamasi šiais principais: 

5.1. ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas – pritaikomas mokinių 

amžiaus tarpsniams, turimai patirčiai, poreikiams, gebėjimų lygiui, mokymosi stiliams; 

5.2. tobulinama mokytojų kvalifikacija mokinio kompetencijų ugdymo klausimais, 

ugdymo individualizavimo ir ugdymo turinio diferencijavimo, mokytis padedančio vertinimo, 

ugdymo proceso planavimo ir refleksijos; 

5.3. naudojami išorės ir vidaus veiklos įsivertinimo, mokymosi krūvių reguliavimo 

priežiūros rezultatai, analizė, numatant tobulintinas sritis ir siekiant geresnės ugdymo kokybės; 

5.4. mokymosi krūvis derinamas su kitais toje klasėje dirbančiais mokytojais; 

5.5. skirti mokymosi krūvį, vadovaujantis bendrojo lavinimo mokyklos Higienos 

normomis ir Bendrųjų ugdymo planų rekomendacijomis. 

 

III. GIMNAZIJOS, VADOVŲ, MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ FUNKCIJOS 

KRŪVIŲ REGULIAVIMO PROCESE 

 

6. Gimnazija priima sprendimus dėl:  

6.1. valstybės ugdymo turinio dokumentuose reglamentuojamo ir mokyklos steigėjo 

teikiamo ugdymo turinio pritaikymo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į mokinių ir mokyklos 

bendruomenės poreikius, mokytojų patirtį bei turimus išteklius; 

6.2. ugdymo planavimo, ugdymo proceso organizavimo, mokinių pasiekimo ir pažangos 

vertinimo, mokytojų atsakomybės už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus; 

6.3. vidinio ir išorinio mokinių pasiekimų bei mokyklos veiklos vertinimo informacijos 

kaupimo ir analizavimo, tobulintinų ugdymo sričių, kurios liečia mokinių krūvio reguliavimą, 

nustatymo ir priemonių šiam tobulinimui įgyvendinimą bei bendruomenės įtraukimą į ugdymo 

turinio procesą; 
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6.4. sąlygų sudarymo mokytojams bendradarbiauti ir kurti mokymąsi skatinančią 

aplinką. 

7. Mokyklos vadovai: 

7.1. organizuoja mokinių mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų darbų 

apimčių kontrolę; 

7.2. užtikrina kontrolinių darbų tikslingumą, derina kontrolinių darbų grafikus bei 

skelbia juos viešai; 

7.3. rengia metinį mokymosi krūvių optimizavimo priemonių planą; 

7.4. rengdami mokyklos ugdymo planą, tikslingai išnaudoja Bendrųjų ugdymo planų 

teikiamas galimybes; 

7.5. skatina mokytojų bendradarbiavimą, kvalifikacijos tobulinimą ir patirties sklaidą; 

7.6. sudaro higienos reikalavimus atitinkančius pamokų tvarkaraščius; 

7.7. skatina ir vykdo tiriamąją veiklą mokymosi krūvių klausimais; 

7.8. teikia informaciją tėvams apie mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarką ir 

rezultatus; 

7.9. teikia metodinę pagalbą mokytojams mokymo(-si) krūvio reguliavimo klausimais. 

8. Mokytojas: 

8.1. planuodamas ir įgyvendindamas ugdymo turinį pritaiko jį pagal mokinio mokymosi 

galias, amžių ir poreikius, diferencijuoja užduotis, sieja jas su mokinio turima patirtimi ir pažinimu; 

8.2. skirdamas namų darbus, planuodamas atsiskaitomuosius ir kontrolinius darbus, 

derina juos su mokiniais, bendradarbiauja su kitų dalykų mokytojais; 

8.3. ruošdamasis diagnostiniam patikrinimui, iš anksto juos planuoja ir derina su kitais 

mokytojais, neviršija numatytos kontrolinių darbų normos; 

8.4. vidinė ir tarpdalykinė integracija numatoma dalykų teminiuose planuose; 

8.5. racionaliai planuoja pamokos laiką, pamokoje taiko aktyvius mokymo metodus ir 

modernias mokymo priemones. 

9. Klasių vadovai:  

9.1. sistemingai domisi auklėtinių mokymosi krūvių problemomis, bendrauja su dalykų 

mokytojais, mokiniais, jų tėvais; 

9.2. organizuoja pokalbius su mokiniais laiko planavimo, darbo higienos įgūdžių 

formavimo klausimais; 

9.3. vykdo mokinių tėvų švietimą. 

10. Mokiniai: 

10.1. bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, specialistais teikiančiais pagalbą 

mokiniui, mokyklos vadovais; 

10.2. kruopščiai dirba pamokų metu, teikia tarpusavio pagalbą bendraklasiams, 

sistemingai atlieka namų darbus. 

11. Tėvai: 

a) formuoja vaiko higienos įgūdžius, užtikrina vaikui tvarkingą darbo aplinką; 

b) kontroliuoja vaiko darbo ir poilsio režimą; 

c) palaiko ryšius su vaiko klasės vadovas ir dėstančiais mokytojais. 

 

IV. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS 

ĮGYVENDINIMAS 

 

12. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo organizavimą reglamentuoja Šilalės r. 

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas. 

13. Namų darbų užduočių paskirtis ir skyrimas: 

13.1. dorinio ugdymo, menų, technologijų, kūno kultūros, pilietiškumo pagrindų, 

ekonomikos, žmogaus saugos, pasirenkamųjų dalykų namų darbų užduotys neskiriamos; 

13.2. rekomenduojama neskirti gamtos ir žmogaus, informacinių technologijų namų 

darbų užduotis; 
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13.3. namų darbų užduočių turinį, formas (uždaviniai, pratimai, motyvuoti atsakymai, 

kūrybinės užduotys, ir kt.), trukmę nustato mokytojas; 

13.4. skiriant namų darbus, laikomasi šių principų: 

13.4.1. užduotys būna konkrečios; 

13.4.2. užduotys atitinka mokinių gebėjimus; 

13.4.3. mokiniams paaiškinama namų darbų atlikimo paskirtis, kokius gebėjimus ir 

įgūdžius tobulins; 

13.4.4. užduotys savo turiniu ir forma susiejamos su pamokoje įgytų žinių įtvirtinimu 

arba orientuota į pasirengimą naujai pamokai; 

13.5. Namų darbų užduotys gali būti: 

13.5.1. trumpalaikės – jas mokinys privalo atlikti iki kitos dalyko pamokos; 

13.5.2. ilgalaikės – jas privaloma atlikti iki sutartos datos. Data nurodoma 

elektroniniame dienyne. 

13.6. Mokytojas gali skirti ilgalaikes namų darbų užduotis ir laikyti jas 

atsiskaitomaisiais darbais. Elektroniniame dienyne pažymima ilgalaikės namų darbų užduoties 

atlikimo diena.  

13.7. Namų darbų užduotis mokytojai skiria atsižvelgdami į individualias mokinių 

savybes, diferencijuoja pagal mokinių sugebėjimus: 

13.7.1. gabiems, aukštesnįjį pasiekimų lygį pasiekusiems, mokiniams skiriamos 

kūrybinės, kritinį mąstymą ugdančios, gebėjimą analizuoti ir vertinti informacinius šaltinius, 

lavinančios užduotys; 

13.7.2. pasiekusiems patenkinamą ir žemesnį pasiekimų lygį, mokymosi sunkumų 

turintiems mokiniams, specialiųjų poreikių mokiniams skiriamos užduotys, padedančios stiprinti 

savigarbą, padedančios įtvirtinti gautas žinias, padedančios šalinti mokymosi spragas; 

13.7.3. skiriamus namų darbus nurodo elektroniniame dienyne. 

13.8. Namų darbų trukmė: 

13.8.1. pradinio ugdymo 1 klasių mokiniams namų darbai neskiriami; 

13.8.2. pradinio ugdymo 2 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti 

reikia ne daugiau 0,5 valandos per savaitę; 

13.8.2. pradinio ugdymo 3-4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti 

reikia ne daugiau 1 valandos; 

13.8.3. pagrindinio ugdymo 5-6 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti 

reikia ne daugiau kaip 1,5 valandos (dalyko mokytojas skiria namų darbus, kuriems atlikti reikia ne 

daugiau kaip 20 minučių), 7-8 klasių mokiniams – 2 valandų (dalyko mokytojas skiria namų 

darbus, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 25 minučių); 

13.8.4. gimnazijos 1-2 klasių mokiniams ir vidurinio ugdymo gimnazijos 3-4 klasių 

mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 2,5 valandos per dieną 

(dalyko mokytojas skiria namų darbus, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 30 minučių). 

13.8.5. didesnę dalį užduočių pradinių klasių mokytojai atlieka su mokiniais per 

pamokas. 

13.9. Namų darbai neskiriami atostogų metu, mažinama skiriamų namų darbų apimtis 

savaitgaliams ir švenčių dienoms. 

14. Pamokų tvarkaraštyje mokiniui negali būti daugiau kaip 7 pamokos per dieną ir ne 

daugiau pamokų negu nurodyta atitinkamos klasės ugdymo planų lentelės grafoje „Maksimalus 

pamokų skaičius“. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Mokyklos administracija koordinuoja ir prižiūri Tvarkos įgyvendinimą. 

________________ 


