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SKUODO RAJONO BARSTYČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
Vadovaujantis 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų bendraisiais ugdymo planais ir
mokyklos tarybai pritarus, nustatyta ši tvarka:
1. Mokyklos vadovas ir pavaduotojai ugdymui, kuruojantys atskirus mokomuosius
dalykus:
1.1 organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų
stebėseną ir kontrolę;
1.2. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą metodinėse grupėse sprendžiant mokinių
mokymosi krūvio optimizavimo klausimus;
1.3. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis
darbas.
2. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ir kontrolinių darbų datos užrašomos
mokytojų kambaryje esančiame mėnesio tvarkaraštyje ne vėliau kaip prieš savaitę.
3. Dvi dienas po atostogų ar šventinių dienų nevykdomi kontroliniai darbai.
4. Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį,
maksimalus privalomų pamokų skaičius skiriamas raštiškai suderinus su mokinių tėvais (globėjais,
rūpintojais). 7 klasėje skiriama viena papildoma pamoka informacinėms technologijoms, suderinus su
mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
5. Mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo menų (dailės, muzikos)
ir kūno kultūros, o išimties atvejais – ir kitų privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies)
lankymo vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 84 punktu, gavus tėvų (globėjų) raštišką prašymą.
Sprendimas priimamas, dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su
formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šių programų
turinys turi derėti su bendrųjų programų turiniu.
6. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, tuo metu gali
užsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių
saugumą ir užimtumą.
7. Vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 86 punktu, menų ir sporto srities/kūno
kultūros dalykų, o išimties atvejais – ir kitų dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal neformaliojo
švietimo programas, vidurkis, konvertuojamas į pažymius pagal 10 balų sistemą ir įrašoma į dalykų
pusmečių rezultatus.
8. Per dieną negali būti daugiau kaip 7 pamokos. Per savaitę – 35 pamokos.
9. Penktadienį organizuoti mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.
10. Mokykla užtikrina, kad namų darbai:
10.1. atitiktų mokinio galias;
10.2. būtų naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti;
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10.3. nebūtų užduodami atostogoms;
10.4. nebūtų skirti dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti.
11. Mokiniams, kurie negali tinkamai atlikti namų darbų dėl nepalankių sąlygų namuose,
sudarytos sąlygos juos atlikti mokyklos bibliotekos skaitykloje.
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