
MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 
 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui kartu su e-dienyno administratoriumi atlieka nuoseklią 
mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir organizuoja tos pačios klasės mokinius mokančių mokytojų 
bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus.  

Siekiama, kad mokiniui mokymosi krūvis per savaitę būtų optimalus ir paskirstytas 
proporcingai. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, negali būti daugiau kaip 
7 pamokos per dieną. Penktadienį organizuojama mažiau pamokų. 

Klasėje dirbantys mokytojai ir klasių auklėtojai derina namų darbų apimtį ir kontrolinių 
darbų laiką. Mokiniams per dieną negali būti skiriama daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie 
kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai negali būti 
rašomi po ligos, atostogų, yra nerekomenduojami po šventinių dienų. 

Mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui vykdo mokiniams skiriamų namų darbų 
stebėseną ir užtikrina, kad namų darbai atitiktų mokinių galias, būtų naudingi grįžtamajai informacijai 
apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi; nebūtų užduodami atostogoms ar  dėl įvairių 
priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti. 

Pagrindinio ugdymo programos klasių mokiniai, kurie negali tinkamai mokytis ir atlikti 
namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, gali juos atlikti 
mokykloje su klasės mokytoju, mokytojo padėjėju arba socialinių paslaugų dienos centre. 

 Tėvams pritarus, dalyko mokytojo prašymu, mokymosi pagalbai mokiniui gali būti 
skiriamos trumpalaikės ar ilgalaikės individualios ir grupinės konsultacijos, mokymosi pagalbai teikti 
(pvz., gabiems mokiniams, mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, esant žemiems mokymosi 
pasiekimams). Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu ir tėvų susirinkimų metu 
informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą ir apie mokinio daromą pažangą.  

Mokiniai, besimokantys ar baigę dailės, muzikos, sporto krypties neformaliojo švietimo 
įstaigas, tėvų prašymu atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko pamokų (ar jų dalies) lankymo, 
jei mokyklos nustatyta tvarka atsiskaito už dalyko programą. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų 
pamokų, jų metu gali užsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Nuo pamokų atleisti mokiniai 
turi būti mokykloje (pvz., skaitykloje, sporto, aktų salėse, kt.), jei tėvai nesutinka būti atsakingi už 
vaikų saugumą. Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už mokinių 
saugumą atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). 

Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą, kuriems kyla mokymosi 
sunkumų  yra sudaromi individualūs ugdymo planai (pasirašoma vidinė trišalė mokymosi sutartis). 
Mokinio individualiame ugdymo plane nurodoma sritis ir dalykas, dėl kurių kyla mokymosi 
sunkumų, jų priežastys, numatomi uždaviniai, kaip bus šalinami iškilę mokymosi sunkumai. Mokinio 
individualiame ugdymo plane apibrėžiami sėkmės kriterijai, numatoma pagalba.  

Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 
mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokyklos vadovui ar 
mokyklos vadovo pavaduotojui ugdymui, švietimo pagalbos specialistams.  
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