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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d.  

įsakymu Nr. V–95 

3 priedas 

 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) Mokinių mokymosi 

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

krūvių reguliavimo tikslus ir principus, numatyti priemones ir jų įgyvendinimą. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis 2019–2020, 2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, 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. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – lanksčiai vadovaujantis Bendrosiomis programomis mažinti mokymo(si) turinio 

apimtis, sutelkti ugdymo proceso dalyvius, bei numatyti jų funkcijas mokinių mokymosi krūviui 

reguliuoti. 

4. 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. skatinti mokinius racionaliai planuoti laiką, mokyti mokymosi strategijų; 

4.4. ieškoti racionalesnių, patrauklesnių informacijos pateikimo būdų; 

4.5. garantuoti namų darbų skyrimo ir patikrinimo grįžtamąjį ryšį. 

 

III SKYRIUS 

TVARKOS DALYVIAI, JŲ FUNKCIJOS 

 

5. Ugdymo plano rengimo darbo grupė, rengdama gimnazijos ugdymo planą, tikslingai 

išnaudoja Bendrųjų ugdymo planų teikiamas galimybes diferencijuojant ir individualizuojant 

ugdymą, sudarant laikinąsias grupes ir sąlygas mokiniams pasirinkti dalykų modulius. 

6. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui: 

6.1. organizuoja gimnazijos veiklą, susijusią su mokinių mokymosi krūvių reguliavimu; 

6.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir 

mokymosi krūvio optimizavimo klausimus; 

6.3. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų 

stebėseną ir kontrolę; 

6.4. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis 

darbas; 

6.5. vykdo pamokų tvarkaraščio sudarymo reikalavimus; 

6.6. skatina mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir patirties sklaidą. 

7. Mokytojas: 

7.1. planuodamas ir įgyvendindamas ugdymo turinį pritaiko jį pagal kiekvieno mokinio 
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mokymosi galias, amžių ir poreikius; 

7.2. ugdo esmines mokinių kompetencijas ir gebėjimus; 

7.3. vykdo tarpdalykinę integraciją; 

7.4. individualizuoja ir diferencijuoja užduotis; 

7.5. atsako už mokinių darbo intensyvumą pamokoje; 

7.6. skirdamas namų darbus vykdo Higienos normos reikalavimus, derina juos su mokiniais ir 

individualizuoja, bendradarbiauja su kitų dalykų mokytojais; 

7.7. ruošdamas žinių patikrinimus iš anksto juos planuoja ir derina su kitais mokytojais; 

neviršija numatytos kontrolinių darbų normos (1 kontrolinis darbas per dieną); 

7.8. taiko ugdymo naujoves, ugdymo inovacijas ir aktyvius mokymo(si) metodus, vadovauja 

motyvuojančios aplinkos kūrimui; 

7.9. teminius planus derina ir aptaria su kitais toje klasėje, paralelių klasių koncentre 

dirbančiais mokytojais, metodinėje grupėje; 

7.10. vertinimo informaciją panaudoja mokinių poreikiams nustatyti ir tolesniam 

mokymui(si) planuoti; 

7.11. mokinių mokymosi rezultatus ir reikalingą pagalbą aptaria su mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), klasėje dirbančiais mokytojais, klasės vadovu; esant būtinybei su socialiniu 

pedagogu, specialiuoju pedagogu, logopedu ar psichologu; 

7.12. pagal galimybes ir poreikį teikia individualias konsultacijas mokiniams; 

7.13. bendradarbiauja su gimnazijos administracija tiriant mokymosi krūvius, sprendžiant jų 

reguliavimo problemas; 

7.14. kelia savo kvalifikaciją. 

8. Klasės vadovas: 

8.1. sistemingai domisi auklėtinių mokymosi krūvių problemomis, bendraudamas su 

mokiniais ir jų tėvais; 

8.2. teikia pagalbą mokiniui šalinant ugdymosi nesėkmių priežastis; 

8.3. bendradarbiauja su gimnazijos administracija tiriant mokymosi krūvius, sprendžiant jų 

reguliavimo problemas; 

8.4. atlieka tarpininko vaidmenį tarp auklėtinių ir mokomųjų dalykų mokytojų atsiradus 

problemoms; 

8.5. informuoja gimnazijos administraciją apie problemas, jei jų nepavyksta išspręsti; 

8.6. organizuoja ir vykdo tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą vaiko darbo higienos įgūdžių 

formavimo klausimais; 

8.7. teikia informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinių darbo krūvių 

reguliavimo tvarką ir rezultatus. 

9. Mokiniai: 

9.1. teikia vienas kitam tarpusavio pagalbą, konsultuoja bendraklasius; 

9.2. bendradarbiauja su mokytojais, informuodami juos apie planuojamų rašomųjų darbų 

skaičių bei atskirų mokomųjų dalykų namų darbų krūvius; 

9.3. kruopščiai ir atsakingai dirba per pamokas; produktyviai dirbdami efektyviai išnaudoja 

pamokos laiką, nesukelia drausmės problemų; 

9.4. savalaikiškai atlieka namų darbus; 

9.5. kreipiasi į klasės vadovą, jei iškyla problemų dėl šios Tvarkos nesilaikymo; 

9.6. bendradarbiauja su gimnazijos administracija tiriant mokymosi krūvius, sprendžiant jų 

reguliavimo problemas; 

9.7. atskleidžia savo mokymosi nesėkmių priežastis patiems priimtina forma. 

10. Psichologas: 

10.1. teikia mokytojams metodinę pagalbą pažinti mokinį; 

10.2. organizuoja tiriamąją veiklą, ją vykdo; 

10.3. aiškinasi mokymosi nesėkmių priežastis ir numato prevencines priemones; 

10.4. teikia pagalbą mokiniui šalinant ugdymosi nesėkmių priežastis; 

10.5. teikia pagalbą mokiniams, renkantis mokymosi kryptį; 
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10.6. teikia konsultacijas profesinės karjeros klausimais. 

11. Socialinis pedagogas: 

11.1. teikia mokytojams metodinę pagalbą pažinti mokinį; 

11.2. aiškinasi mokymosi nesėkmių priežastis ir numato prevencines priemones. 

12. Specialusis pedagogas, logopedas: 

12.1. teikia mokytojams metodinę pagalbą pažinti mokinį; 

12.2. teikia pagalbą mokiniui šalinant ugdymosi nesėkmių priežastis; 

12.3. įvertina daromą pažangą. 

 

IV SKYRIUS 

PAGRINDINĖS NUOSTATOS MOKYMOSI KRŪVIŲ OPTIMIZAVIMO PROCESE 

 

13. 1 klasėse per dieną negali būti daugiau kaip 5 pamokos, 2–4 klasėse – 6 pamokos, 5–8, I– 

IV gimn. klasėse – ne daugiau kaip 7 pamokos (per savaitę – 35 pamokos). 

14. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams, pasirenkamiesiems 

dalykams, dalykų moduliams mokytis 5–8 ir I–II gimn. klasių mokiniams skiriamas suderinus su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

15. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą maksimalus pamokų 

skaičius per savaitę negali būti viršyti Higienos normose nurodytą maksimalų pamokų skaičių 

16. Namų darbai skiriami, siekiant ugdyti: bendruosius gebėjimus, formuoti įgūdžius, 

atsakomybę, pareigingumą. Namų darbai skiriami: tikslingai, išdėsčius naują temą, apibendrinant 

skyrių, visą kursą. Būtinai tikrinami ir vertinami. 

17. Namų darbai rekomenduojami užduoti tokie, kad būtų naudingi grįžtamajai informacijai 

apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi. 

18. Dalykų moduliai, pasirenkamieji dalykai įeina į privalomą pamokų skaičių, juos 

pasirinkus. 

19. Atostogų laikotarpiui, dėl neįvykusių pamokų (išvykus mokytojui į kvalifikacijos kėlimo 

renginį, jam susirgus ir pan.) mokiniams namų darbai neskiriami. 

20. Sudaromos sąlygos mokiniams namų darbus atlikti gimnazijos skaitykloje, bibliotekoje, 

dalykinių konsultacijų pas mokytojus metu. 

21. Mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis arba 

patikrinamasis darbas. Apie kontrolinį arba patikrinamąjį darbą mokiniai informuojami ne vėliau 

kaip prieš savaitę elektroniniame dienyne. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ar 

šventinių dienų. 

22. Mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip atitinkamai 

valandų: 

1 – 2 kl. mokiniams – nuo 30 min. iki 1val. per savaitę; 

3 – 4 kl. mokiniams – nuo 1val. iki 1 val. 30 min. per savaitę; 

5–6 klasių mokiniams – 8 valandos per savaitę; 

7–8 klasių mokiniams – 10 valandų per savaitę; 

I–IV gimn. klasių mokiniams – 13 valandų per savaitę. 

23. Mokinių, besimokančių dailės, choreografijos, muzikos, menų mokyklose, sporto srities 

neformaliojo švietimo įstaigose, baigusiųjų menų mokyklas ar esančių tarptautinių ar nacionalinių 

olimpiadų, konkursų nugalėtojų per einamuosius mokslo metus atleidimo nuo privalomojo dalyko 

savaitinių pamokų tvarka ir pasiekimų įvertinimo įskaitymas: 

23.1. mokiniai atleidžiami nuo atitinkamo dalyko pamokų direktoriaus įsakymu, pateikus tėvų 

(globėjų, rūpintojų) prašymą ir atitinkamos ugdymo įstaigos pažymą; sprendimas priimamas 

dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su neformaliojo vaikų 

švietimo programomis. Šios programos turi derėti su bendrųjų programų turiniu; 

23.2. pasibaigus pusmečiui (metams) mokiniai, atleisti nuo atitinkamo dalyko, privalo pateikti 

neformaliojo švietimo įstaigos pažymą apie toje įstaigoje specialybės išvestą pusmečio (metinį) 

įvertinimą (jeigu mokinys dar mokosi neformaliojo ugdymo įstaigoje), kurį dalyko mokytojas įrašo 
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į elektroninio dienyno pusmetį (metinį); 

23.3. jei mokinys jau yra baigęs neformaliojo ugdymo įstaigą, jis turi atsiskaityti dalyko 

mokytojui ne mažiau kaip vieną kartą per pusmetį, dalyvaudamas pamokoje su savo klase; 

23.4. jei mokinys, kuris pagal susitarimą privalo atsiskaityti už dalyko, kurio pamokų jam 

leista nelankyti, programą, be pateisinamos priežasties laiku neatsiskaito, jis privalo toliau lankyti 

atitinkamo dalyko pamokas; 

23.5. atleisti nuo dalyko pamokų mokiniai, suderinę su klasės vadovu ir tėvais, gali pamokų 

pradžioje ar pabaigoje būti namuose, o pamokų viduryje – užsiimti kita veikla bibliotekoje, 

skaitykloje, IT kabinete ar ilsėtis. 

24. Mokinių, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pamokų tvarkaraštyje neturėtų 

būti daugiau kaip penki vienos pamokos trukmės laisvi laiko tarpai tarp pamokų per savaitę, o 

besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį – daugiau kaip vienos pamokos 

trukmės laiko tarpas per savaitę. Mokiniams laisvą laiką siūloma išnaudoti neformaliajam švietimui, 

savišvietai, namų darbų ruošimui ir pan.. 

25. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikės ir/ar ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikių 

konsultacijų (trumpesnių už pamokos trukmę) dažnumas priklauso nuo mokantis kylančio 

mokymosi poreikio išsiaiškinti neaiškumus. Jos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Ilgalaikės 

(trukmė lygi pamokos trukmei) konsultacijos organizuojamos per visą mokyklos nustatytą 

mokymosi trukmės periodą (pavyzdžiui, trimestrą, pusmetį) ir įskaitomos į mokymosi krūvį. 

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui 

siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

26. Aprašas skelbiamas gimnazijos internetiniame tinklalapyje. 


