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PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos mokinių mokymosi krūvių 

reguliavimo tvarkos (toliau – Tvarkos) paskirtis – apibrėžti mokymosi krūvių reguliavimo tikslus ir 

principus, numatyti priemones ir jų įgyvendinimą. 

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

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

darbus. 

3. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 2017-

2018 ir 2018-2019 m. m. bendraisiais ugdymo planais, 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, Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 

ISAK-970.  

4. Mokyklos parengta mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarka teikiama Mokytojų 

tarybos pritarimui. 

 

II. MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, 

UŽDAVINIAI, PRINCIPAI 

 

5. Mokymosi krūvių reguliavimo tikslas – lanksčiai vadovaujantis Bendrosiomis 

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

6. Mokymosi krūvių reguliavimo uždaviniai: 

6.1. skatinti mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir 

reguliuojant mokinių mokymosi krūvius; 

6.2. sudaryti sąlygas mokiniui kuo daugiau išmokti pamokoje, gerinant pamokos 

organizavimo kokybę; 

6.3. mokyti mokinį mokytis, pasirenkant  sau  labiausiai tinkantį mokymosi stilių. 

7. Mokymosi krūvių reguliavimo principai: 

7.1. Mokyklos direktorius: 

7.1.1. tvirtindamas mokyklos ugdymo planą analizuoja, kaip išnaudojamos Bendrųjų 

ugdymo planų teikiamos galimybės, kaip diferencijuojamas ugdymas, kaip vykdomas tvarkaraščio 

sudarymo reikalavimas; 

7.1.2.  tenkina mokinių poreikius išnaudojant ugdymo plano galimybes; 

7.1.3.  užtikrina mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. 

7.2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

7.2.1. stebi ir reguliuoja mokinių namų darbų krūvį; 

7.2.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą (metodinėse grupėse, tarp vienoje klasėje 

dėstančių mokytojų) sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir  mokymosi krūvio 

optimizavimo klausimus; 

7.2.3. užtikrina kontrolinių darbų tikslingumą; 
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7.2.4. užtikrina, kad 1 klasių mokiniams namų darbai nebūtų skiriami; 2 klasių mokiniams 

laikas, skiriamas namų darbų užduotims atlikti, per savaitę neviršytų 0,5 val; 3-4 klasių mokiniams 

skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1 val.; 5-6 klasių – 1,5 val.; 7-8 klasių-

2 val.; 9-10 klasių – 2,5 val. 

7.2.5. skatina mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, kvalifikacijos tobulinimą ir patirties 

sklaidą; 

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

7.2.7. sudaro pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščius pagal reikalavimus. 

7.3. Mokytojai: 

7.3.1. racionaliai planuoja pamokos laiką; 

7.3.2. individualiai konsultuoja mokinius likviduojant žinių spragas; 

7.3.3. derina tarpusavyje kontrolinių darbų grafiką; 

7.3.4. nustato vertinimo kriterijus; 

7.3.5. taiko ugdymo naujoves ir aktyvius mokymo(si) metodus; 

7.3.6. vykdo vidinę ir tarpdalykinę integraciją; 

7.3.7. diferencijuoja ir individualizuoja mokymą; 

7.3.8. individualiai teikia informaciją tėvams (globėjams, ugdytojams) apie mokinio 

ugdymosi rezultatus; 

7.3.9. bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, ugdytojais). 

7.4.  Klasių auklėtojai: 

7.4.1. sistemingai domisi ugdytinių mokymosi krūvių problemomis, bendradarbiaudami su 

mokiniais ir jų tėvais; 

7.4.2. atlieka tarpininko vaidmenį tarp ugdytinių ir mokomųjų dalykų mokytojų atsiradus 

problemoms; 

7.4.3. informuoja mokyklos pagalbos mokiniui specialistus, mokyklos  administraciją apie 

problemas, jei jų nepavyksta išspręsti. 

7.4.4. sistemingai domisi ir teikia pagalbą  ugdytiniams mokymosi klausimais. 

7.5. Pagalbos mokiniui specialistai: 

7.5.1. teikia metodinę pagalbą mokytojui, siekiant pažinti mokinių individualumą; 

7.5.2. palaiko ryšius su mokinių tėvais ir teikia jiems metodinę pagalbą; 

7.5.3. atlieka tyrimus ir juos analizuoja; 

7.5.4. aiškinasi mokymosi nesėkmių priežastis bei numato prevencines priemones; 

7.5.5. esant reikalui inicijuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 

7.6. Mokiniai: 

7.6.1.  bendradarbiauja su mokytojais, informuodami juos apie planuojamų kontrolinių darbų 

skaičių bei atskirų mokomųjų dalykų namų darbų krūvius; 

7.6.2.  gali naudotis mokyklos edukacinėmis erdvėmis, mokyklos kabinetuose, bibliotekoje 

bei informaciniame centre sukaupta informacine ir mokomąja literatūra; 

7.6.3.  kreipiasi į klasės auklėtoją, pagalbos mokiniui specialistus bei mokyklos 

administraciją jei iškyla  problemų dėl mokymosi krūvių; 

7.6.4.  esant reikalui bendradarbiauja su mokyklos administracija tiriant mokymosi krūvius, 

sprendžiant jų reguliavimo problemas; 

7.6.5.  produktyviai dirba, efektyviai išnaudoja pamokos laiką, nesukeldami drausmės 

problemų; 

7.6.6.  teikia tarpusavio pagalbą, konsultuoja bendraklasius; 

7.6.7.  sistemingai ir laiku atlieka namų darbus.   

7.7.   Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai): 

7.7.1.  palaiko pastovius ryšius su vaiko klasės auklėtoja ir dėstančiais mokytojais,  

konsultuojasi; 

7.7.2.  kontroliuoja vaiko darbo ir poilsio režimą; 

7.7.3.  formuoja vaiko higienos įgūdžius. 
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III. KRŪVIŲ REGULIAVIMO PRIEMONĖS 

 

8. Darbo dienos organizavimas: 

8.1.  pamokos prasideda ne anksčiau kaip 8.00 val.; 

8.2.  pamokų tvarkaraštyje ne daugiau kaip 7 pamokos per dieną; 

8.3.  pertraukos ne trumpesnės kaip 10 min., dvi ilgosios pertraukos po 20 min. 

8.4.  namų darbai skiriami atsižvelgiant į Higienos normos reikalavimus. 

9. Mokinių krūvio reguliavimas: 

9.1.  Švietimo ir mokslo ministerijos reguliuojamas ugdymo turinys įgyvendinamas pagal 

Ugdymo planų lentelėse nustatytą privalomų savaitinių pamokų skaičių; 

9.2.  pamokų tvarkaraštyje mokiniui negali būti daugiau pamokų kaip nurodyta atitinkamos 

klasės ugdymo planų lentelės grafoje „Maksimalus pamokų skaičius“ ir ne daugiau kaip 7 pamokos 

per dieną. Atsižvelgiant į ugdymo plano rekomendacijas, gali būti įdedamos paeiliui dvi to paties 

dalyko pamokos; 

9.3.  privaloma socialinė veikla į minimalų savaitinių valandų skaičių neįskaitoma ir 

organizuojama pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas; 

9.4.  atostogų  ir švenčių laikotarpiui namų darbai neskiriami;  

9.5.  namų darbų skyrimas diferencijuojamas pagal mokinio gebėjimus ir galimybes; 

9.6.  namų darbų skyrimą klasėje dėstantys mokytojai derina tarpusavyje, atsižvelgdami į 

namų darbams ruošti rekomenduojamą laiką (7.2.4 dalis); 

9.7.  kontroliniu darbu nelaikoma apklausa raštu, trunkanti 10-30 minučių per pamoką; 

9.8.  mokiniams per dieną gali būti skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas, apie 

kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę;  

9.9.  kontroliniai darbai neskiriami paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną 

po mokinių atostogų; 

9.10. kontrolinių darbų atlikimo laiką mokytojai derina tarpusavyje, numatomą laiką įrašo 

elektroniniame dienyne;  

9.11. kontrolinių darbų skaičius orientuojamas į ugdymo plane dalykui skirtų savaitinių 

pamokų skaičių; 

9.12. suderinus su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokiniams yra skirtos valandos iš pamokų, 

skirtų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti; 

9.13. atsižvelgiant į mokinių mokymosi rezultatus mokymosi pagalbai organizuoti  atskiru 

direktoriaus įsakymu gali būti skiriamos ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos; 

9.14. mokiniai lankantys meno ir sporto mokyklas bendru tėvų, dalyko mokytojo, klasės 

vadovo ir Mokytojų tarybos  sutarimu bei mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti atleisti nuo 

privalomų kūno kultūros bei muzikos pamokų ar jų dalies. Tėvai privalo pateikti prašymą. 

9.15. mokiniams, atleistiems nuo muzikos, kūno kultūros pamokų siūlo kitą veiklą  

(pvz.: veiklos mokyklos bibliotekoje, savišvietą).  Jei mokinio tvarkaraštyje yra pirma ar 

paskutinė pamoka, mokinio tėvams raštiškai prisiėmus atsakomybę mokinys gali tų pamokų metu 

neateiti į mokyklą. 

9.16. atleistieji nuo dalyko pamokos mokiniai pagal mokytojo parengtą individualaus 

atsiskaitymo programą turi atsiskaityti už tos klasės išeitą kursą ir gauti žinių įvertinimą.  

10. Į ugdymo procesą įtraukiama projektinė veikla. 

11. Mokyklos administracija  koordinuoja ir prižiūri Tvarkos įgyvendinimą. 

 

 

PRITARTA 

Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos  

Mokytojų tarybos posėdžio 2017-08-31 nutarimu 

Protokolas Nr. PT-10 


