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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis: 

1.1. 2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendraisiais 

ugdymo planais patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. geguţės  

27 d. įsakymu Nr. V-459; 

1.2. Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773; 

1.3. Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. geguţės 23 d. 

įsakymu Nr. ISAK-970; 

1.4. 2012 m. išorės audito išvadomis, strateginiais tikslais ir atsiţvelgiant į mokyklos bendruomenės 

poreikius, ţmogiškuosius išteklius bei skirtas lėšas. 

2. Šis aprašas reglamentuoja mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarką Šumsko pagrindinėje 

mokykloje. 

 

 

II. MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TIKSLAS, UŢDAVINIAI, PRINCIPAI 

3. Mokymosi krūvių reguliavimo tikslas – lanksčiai vadovaujantis Bendrosiomis 

programomis, maţinti mokymo(-si) turinio apimtis. 

4. Mokymosi krūvių reguliavimo uţdaviniai: 

 skatinti mokytojų bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir optimizuojant mokinių 

mokymosi krūvius; 

 parengti ir pagal poreikį koreguoti mokymosi krūvių optimizavimo priemonių planą;  

 ugdymo proceso organizavimą grįsti ugdymo(si) poreikių analize; 

 skatinti mokinius racionaliai planuoti laiką, mokyti mokymosi strategijų; 

 tarpusavyje derinti namų darbų skyrimą klasės mokiniams, garantuoti namų darbų 

 skyrimo ir patikrinimo grįţtamąjį ryšį; 

 ieškoti racionalesnių, patrauklesnių informacijos pateikimo būdų; 

 laikytis vieno kontrolinio darbo rašymo per dieną grafiko. 

 

5. Mokymosi krūvių reguliavimo procese remiamasi šiais principais: 

 ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas – pritaikomas mokinių amţiaus 

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

 tobulinama mokytojų kvalifikacija mokinio kompetencijų ugdymo, ugdymo 

individualizavimo ir ugdymo turinio diferencijavimo, dalykų integravimo, mokytis 

padedančio vertinimo, ugdymo proceso planavimo, refleksijos srityse; 

 efektyviai naudojami vidaus audito, mokymosi krūvių reguliavimo prieţiūros rezultatai, 

analizė, numatant tobulintinas sritis ir siekiant geresnės ugdymo kokybės; 

 mokymosi krūvis derinamas su kitais toje klasėje dirbančiais mokytojais; 



 skiriant mokymosi krūvį, vadovaujamasi bendrojo lavinimo mokyklos Higienos normomis 

ir Bendrųjų ugdymo planų rekomendacijomis. 

 

III. MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO PROCESO DALYVIŲ FUNKCIJOS 

6. Mokykla priima sprendimus dėl: 

6.1. valstybės ugdymo turinio dokumentuose reglamentuojamo ir mokyklos steigėjo teikiamo 

ugdymo turinio pritaikymo ir įgyvendinimo atsiţvelgiant į mokinių ir mokyklos bendruomenės 

poreikius, mokytojų patirtį bei turimus išteklius;  

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

vertinimo, mokytojų atsakomybės uţ ugdymo proceso kokybę ir rezultatus; 

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

 ir analizavimo, tobulintinų ugdymo sričių, kurios apima mokinių mokymosi krūvio reguliavimą, 

nustatymo ir priemonių šiam tobulinimui įgyvendinimą; 

6.4. galimybių sudarymo pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmąjį 

ir antrąją dalį besimokantiems mokiniams pasirinkti ugdymo(-si) turinį atsiţvelgiant į savo 

interesus, poreikius ir galimybes, gauti informaciją, reikalingą renkantis tolesnio mokymosi ar 

profesinės veiklos sritį; 

6.5. sąlygų sudarymo mokytojams bendradarbiauti ir kurti mokymąsi skatinančią aplinką: 

mokyklos ugdymo planų ir tvarkaraščių derinimo su mokytojais, aprūpinimo vadovėliais ir kitomis 

mokymo(si) priemonėmis organizavimo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pagal ugdymo turinio 

proceso prioritetus. 

 

7. Mokyklos direktorius: 

7.1. Inicijuoja mokinių mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų darbų apimčių kontrolę. 

7.2. Uţtikrina mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. 

7.3. Kuria nuolat besimokančią mokyklos bendruomenę ir inicijuoja pedagogų bendradarbiavimą 

planuojant mokymo procesą ir reguliuojant mokinių mokymosi krūvius. 

7.4. Tenkina mokinių poreikius išnaudojant ugdymo plano galimybes. 

 

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

8.1. Vykdo sistemingą mokinių mokymosi krūvių apimčių kontrolę.  

8.2. Stebi ir reguliuoja mokinių namų darbų krūvį. 

8.3. Skatina mokytojų bendradarbiavimą, kvalifikacijos tobulinimą ir patirties sklaidą. 

8.4. Uţtikrina kontrolinių darbų tikslingumą ir sudaro bei derina kontrolinių darbų grafikus. 

8.5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams mokymo(-si) krūvio reguliavimo klausimais. 

8.6. Sudaro pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščius pagal reikalavimus. 

8.7. Teikia informaciją mokyklos bendruomenei apie mokinių darbo krūvių reguliavimo tvarką ir 

rezultatus. 

8.8. Uţtikrina psichologo, logopedo, socialinio pedagogo kokybišką pagalbos teikimą specialiųjų 

poreikių ir turintiems maţesnę mokymosi motyvaciją mokiniams. 

 

9. Mokytojai: 

9.1. Racionaliai planuoja pamokos laiką. 

9.2. Kuria mokymąsi motyvuojančią aplinką. 

9.3. Individualiai konsultuoja mokinius likviduojant ţinių spragas. 

9.4. Derina tarpusavyje kontrolinių darbų grafiką. 

9.5. Nustato vertinimo kriterijus. 

9.6. Taiko ugdymo naujoves ir aktyvius mokymo(si) metodus. 

9.7. Vykdo vidinę ir tarp dalykinę integraciją. 

9.8. Diferencijuoja ir individualizuoja mokymą. 

9.9. Optimizuoja namų darbų krūvį. 



 

10. Klasių auklėtojai: 

10.1. Sistemingai domisi auklėtinių mokymosi krūvių problemomis, bendraudami su mokiniais ir jų 

tėvais. 

10.2. Organizuoja ir vykdo tėvų švietimą. 

10.3. Atlieka tarpininko vaidmenį tarp auklėtinių ir mokomųjų dalykų mokytojų atsiradus 

problemoms. 

10.4. Informuoja mokyklos administraciją apie problemas, jei jų nepavyksta išspręsti. 

10.5. Organizuoja informacinės valandėlės auklėtiniams darbo higienos įgūdţių formavimo ir laiko 

planavimo temomis. 

 

11. Pagalbos mokiniui specialistai: 

11.1. Teikia metodinę pagalbą mokytojui siekiant paţinti mokinių individualumą. 

11.2. Palaiko ryšius su mokinių tėvais ir teikia jiems metodinę pagalbą. 

11.3. Atlieka tyrimus ir juos analizuoja. 

11.4. Aiškinasi mokymosi nesėkmių prieţastis bei numato prevencines priemones. 

 

12. Mokiniai: 

12.1. Produktyviai bendradarbiauja tarpusavyje ir su mokytojais. 

12.2. Teikia tarpusavio pagalbą. 

12.3. Kruopščiai dirba, efektyviai išnaudoja pamokos laiką, nesukeliant drausmės problemų. 

12.4. Aktyviai dalyvauja, kuriant edukacines aplinkas. 

12.5. Savalaikiai atlieka namų darbus.  

 

13. Tėvai: 

13.1. Formuoja vaiko higienos įgūdţius. 

13.2. Kontroliuoja vaiko darbo ir poilsio rėţimą. 

13.3. Palaiko ryšius su vaiko klasės auklėtoja ir dėstančiais mokytojais, konsultuojasi. 

 

 

IV. KONTROLINIAI DARBAI 

 

14. Skiriant kontrolinius darbus, laikomasi šių principų:  
14.1. Kontrolinis darbas – mokinio ţinias, gebėjimus, įgūdţius patikrinantis ir formaliai vertinamas 

darbas, kuriam atlikti skiriama ne maţiau kaip 30 minučių. 

14.2.  Per vieną dieną mokinys gali atlikti tik vieną kontrolinį darbą.  

14.3. Kontrolinius darbus planuoja ir vykdo mokytojai.  

14.4. Mokytojas apie būsimą kontrolinį darbą privalo informuoti mokinius, likus iki jo ne maţiau 

kaip savaitei.  

14.5. Kai iki mokymosi pusmečio pabaigos lieka penkios darbo dienos, kontroliniai darbai 

nebeatliekami.   

14.6. Kontrolinių darbų grafikas skelbiamas mokytojų kambaryje. 

 

 

V. NAMŲ DARBO KRŪVIO PASKIRSTYMAS 

 

15. Skiriant namų darbus, laikomasi šių principų:  
15.1.  uţduotys konkrečios; 

15.2.  uţduotys atitinka mokinių gebėjimus; 

15.3.  uţduotys tiek savo turiniu, tiek savo forma susiejama su mokinio įsisavinta medţiaga; 

15.4.  integruojami dalykai ir projektinė veikla; 

15.5.  uţduotims atlikti skirtas laikas negali viršyti higienos normose nurodyto laiko; 

15.6.  namų darbų apimtis maţinama savaitgaliais ir švenčių dienomis; 

15.7.  namų darbai neskiriami atostogoms; 



15.8.  namų darbų trukmė: 

 1 – 2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami; 

 3 – 4 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems  atlikti reikia ne daugiau 1 valandos; 

 5 – 6 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1,5 

valandos kasdien; 

 7 – 8 klasių mokiniams – 2 val. kasdien; 

 9 – 10 klasių mokiniams – 2,5 valandos kasdien.  

 

 

16. Rekomenduojamas namų darbų krūvio paskirstymas savaitei. 

 Pradinio ugdymo pakopa 

 

Dalykas  3 klasė  4 klasė 

Lietuvių kalba 1 val. 30 min. 1 val. 30 min. 

Lenkų kalba 1 val. 30 min.  1 val. 30 min.  

Uţsienio (anglų) kalba 50 min.  50 min.  

Matematika 1 val.  1 val.  

Pasaulio paţinimas 20 min. 20 min. 

Iš viso per savaitę 5 val. 5 val.  

 

 

 Pagrindinio ugdymo pirma pakopa 

  

Dalykas 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 

Lietuvių kalba 1 val. 50 min. 1 val. 40 min. 1 val. 50 min. 1 val. 40 min. 

Lenkų kalba 1 val. 50 min.  1 val. 40 min.  1 val. 50 min.  1 val. 40 min.  

Uţsienio (anglų) kalba 1 val.  1 val.  1val.10 min.  1val.10 min.  

Matematika 1val. 20 min. 1val. 10 min. 1val. 10 min. 1val. 10 min. 

Gamta ir ţmogus 35min. 30min. - - 

Biologija  - - 45 min. 45 min. 

Fizika  - - 20 min. 50 min. 

Chemija  - - - 50 min.  

Istorija  45 min. 40 min. 50 min. 45 min. 

Geografija  - 30 min. 50 min. 45 min. 

Kiti mokslai  20 min. 20 min. 25 min. 25 min.  

Iš viso per savaitę 7 val. 30 min. 7 val. 30 min. 10 val.  10 val.  

 

 

 Pagrindinio ugdymo antra pakopa  

 

Dalykas  9 klasė  10 klasė 

Lietuvių kalba 1val. 40 min.   1val. 50 min.   

Lenkų kalba 1val. 40 min.    1val. 50 min.    

Uţsienio (anglų) kalba 1val. 20 min.   1val. 20 min.   

Matematika 1val. 30 min. 1val. 50 min. 

Biologija  1 val. 40 min.  

Fizika  1 val. 1 val. 

Chemija  1 val. 1 val. 

Istorija  1 val. 1 val. 

Geografija  1 val.  40 min. 

Kiti mokslai   50 min.   50 min.  

Iš viso per savaitę 12 val. 12 val.  

 

 

 



VI. MOKINIŲ MOKYMO(SI) KRŪVIO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Data  Atsakingas  

1.  Ilgalaikiuose planuose numatyti atsiskaitymo 

būdus, kontrolinius darbus, integracinius ryšius 

su kitais dalykais, integruojamas edukacines 

programas, projektinius ir kūrybinius darbus. 

Iki mokslo 

metų 

pradţios 
 

Dalykų mokytojai, 

L. Ţukovskaja  

2.  Vykdyti vidinę ir tarpdalykinę integraciją. Per mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai 

3.  Taikyti ugdymo proceso diferencijavimą ir 

individualizavimą. 
Per mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai 

4.  Skiriant namų darbus, atsiţvelgti į mokyklos 

namų darbų skyrimo numatytą tvarką 

Per mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai 
 

5.  Derinti kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų 

tvarkaraščius, pildyti kontrolinių darbų krūvio 

paskirstymo lentelę. 

Kiekvieną 

mėnesį 

Dalykų mokytojai, 

L. Ţukovskaja 

6.  Pamokose naudoti metodus, skatinančius 

mokinių mąstymą, aktyvų mokymąsi ir skirti 

mokiniams suprantamas uţduotis. 

Per mokslo 

metus 
 

Dalykų mokytojai 
 

7.  Teikti mokymosi pagalbą mokiniams, likviduojant 

ţinių spragas bei  uţtikrinant  jų emocinį saugumą. 
Per mokslo 

metus 

Dalykų mokytojai, 

M. Ţydelienė,  

V. Michalovski,  

A. Liachovič 

8.  Organizuoti informacinės valandėlės mokiniams 

darbo higienos įgūdţių formavimo ir laiko 

planavimo temomis. 

Per mokslo 

metus 

Klasių auklėtojai 

9.  Vykdyti mokinių apklausą dėl mokymosi 

krūvio 

1 kartą per 

mokslo 

metus 

L. Ţukovskaja 

 

10.  Mokytojų tarybos posėdyje išanalizuoti 

mokinių mokymosi krūvio optimizavimo 

problemas, numatyti jų sprendimo galimybes 

ir koreguoti mokymo(si) krūvio reguliavimo 

priemonių planą. 

Mokslo 

metų 

pabaigoje 
 

J. Zenkevič,  

L. Ţukovskaja 
 

11.  Inicijuoti mokytojus aktyviai dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo seminaruose 

mokinių krūvio maţinimo temomis. 

Per mokslo 

metus 
 

J. Zenkevič 

 

VI. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS 

ĮGYVENDINIMAS 

13. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkai įgyvendinti sudaromas priemonių 

planas. 

14. Mokyklos administracija koordinuoja ir priţiūri Tvarkos įgyvendinimą. 

 

PRITARTA 

Šumsko pagrindinės mokyklos  

metodinės tarybos 2014-02-17 posėdyje,  

protokolo Nr. 8 

 


