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Vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo pradinio ugdymo programos bendruoju 

ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 

15 d. įsakymu Nr. V-413 bei 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendraisiais ugdymo planais (toliau BUP), patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo  ir sporto ministro 2019-04-15 įsakymu Nr. V-417, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau 

HN),  patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu 

Nr. V-773 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-284 

redakcija). 

t v i r t i n u Alytaus Panemunės progimnazijos mokinių mokymosi krūvio optimizavimo 

tvarkos aprašą nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. (pridedama). 
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         įsakymu Nr. V-256-(1.7.) 

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO 

OPTIMIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Mokinių mokymosi krūvio optimizavimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 

bei 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais 

ugdymo planais (toliau BUP), patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo  ir sporto ministro 

2019-04-15 įsakymu Nr. V-417, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau HN),  patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 (Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-284 redakcija). 

2. Mokykla vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remdamasi turimais duomenimis 

priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

3. Šis aprašas reglamentuoja mokinių mokymosi krūvių optimizavimo tvarką Alytaus 

Panemunės progimnazijoje. 

II. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ OPTIMIZAVIMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, 

PRINCIPAI 

4. Mokymosi krūvių optimizavimo tikslai – lanksčiai vadovaujantis Pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, mažinti mokymosi turinio apimtis, sudaryti 

optimalias sąlygas mokiniams mokytis pagal gebėjimus, turimą patirtį. 

5. Mokymosi krūvių optimizavimo uždaviniai: 

5.1. skatinti mokytojų bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir optimizuojant 

mokinių mokymosi krūvius; 

5.2. ugdymo proceso organizavimą grįsti ugdymo(-si) poreikių analize; 

5.3. padėti mokiniui pažinti save, įsivertinti savo polinkius, gebėjimus, vyraujančius 

mokymosi stilius; 

5.4. skatinti mokinius racionaliai planuoti laiką, ugdyti mokinių mokymosi mokytis 

kompetencijas; 

5.5. ieškoti racionalesnių, patrauklesnių informacijos pateikimo būdų; 

5.6. mokytojams tarpusavyje derinti namų darbų skyrimą klasės mokiniams; garantuoti 

namų darbų skyrimo ir patikrinimo grįžtamąjį ryšį; 

5.7. organizuoti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą per dieną, mokinius apie jį 

informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. 

6. Optimizuojant mokymosi priemones, vadovaujamasi šiais principais: 

6.1. ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas – pritaikomas mokinių 

turimai patirčiai, poreikiams, gebėjimų lygiui, mokymosi stiliams; 

6.2. mokymosi krūvis (namų darbai, kontroliniai darbai) derinamas su kitais toje klasėje 

dirbančiais mokytojais; 

6.3. skiriant mokymosi krūvį, vadovaujamasi bendrojo ugdymo mokyklos HN ir BUP 

rekomendacijomis, Alytaus Panemunės progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos aprašu. 



III. MOKYKLOS, MOKYTOJŲ, MOKINIŲ FUNKCIJOS MOKYMOSI KRŪVIŲ 

OPTIMIZAVIMO PROCESE 

7. Mokykla priima sprendimus dėl: 
7.1. valstybės ugdymo turinio dokumentuose reglamentuojamo ir mokyklos steigėjo 

teikiamo ugdymo turinio pritaikymo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės 

poreikius, mokytojų kvalifikaciją ir kompetencijas bei turimus išteklius; 

7.2. ugdymo planavimo, ugdymo proceso organizavimo, mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo, mokytojų atsakomybės už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus; 

7.3. vidinio ir išorinio mokinių pasiekimų bei mokyklos veiklos vertinimo informacijos 

kaupimo ir analizavimo, tobulintinų ugdymo sričių nustatymo ir priemonių šiam tobulinimui 

įgyvendinimo bei bendruomenės įtraukimo į ugdymo turinio procesą; 

7.4. informacijos, reikalingos renkantis tolesnio mokymosi ar profesinės veiklos sritį, 

pateikimo mokiniams ir jų tėvams; 

7.5. sąlygų sudarymo mokytojams bendradarbiaujant ir kuriant aktyvų mokymąsi 

skatinančią aplinką, dėl mokyklos ugdymo planų ir tvarkaraščių derinimo su mokytojais, aprūpinimo 

vadovėliais ir kitomis mokymo(-si) priemonėmis organizavimo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

pagal ugdymo prioritetus, uždavinius. 

8. Mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal veiklos sritis, numatytas 

pareigybės 

apraše, tikslingai panaudoja BUP teikiamas galimybes, mokinių mokymosi krūviui 

reguliuoti: 

8.1. inicijuoja ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą; 

8.2. sudaro sąlygas mokiniams pasirinkti dalykų modulius, pasirenkamuosius dalykus, 

formuoja laikinąsias grupes; 

8.3. vykdo pamokų tvarkaraščio sudarymo reikalavimus;  

8.4. inicijuoja mokinių krūvio tyrimą dėl ugdymosi poreikių ir vykdo mokinių mokymosi 

krūvio kontrolę; 

8.5. laikosi neformaliojo vaikų švietimo valandų skyrimo reglamento; pagal galimybes 

integruoja formaliojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo turinį; 

8.6. sudaro sąlygas 7-8 klasių mokiniams, lankantiems neformaliojo švietimo įstaigas, 

nelankyti kai kurių dalykų pamokų ir tuo metu atlikti kitas užduotis; 

8.7. skatina mokytojų bendradarbiavimą, kvalifikacijos tobulinimą ir patirties sklaidą; 

teikia metodinę pagalbą mokytojams;  

8.8. teikia informaciją tėvams (globėjams) apie mokyklos veiklą, jų vaikų mokymosi 

pasiekimus ir pažangą;  

8.9. užtikrina Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatų įgyvendinimą. 

9. Mokytojai, planuodami ir įgyvendindami ugdymo turinį: 

9.1. pritaiko jį pagal mokinių turimą patirtį, gebėjimus, poreikius bei mokymosi stilius; 

9.2.  ugdo esmines mokinių kompetencijas ir gebėjimus; padeda tėvams ir pačiam 

mokiniui atskleisti jo gebėjimus; 

9.3. vykdo tarpdalykinę integraciją; 

9.4. ugdymo turinį individualizuoja ir diferencijuoja; 

9.5.  taiko ugdymo inovacijas, vadovauja motyvuojančios aplinkos kūrimui;  

9.6.  skiria tikslingus, diferencijuotus ar/ir individualius su mokiniais bei klasėje 

dirbančiais mokytojais žodiniu susitarimu suderintus namų darbus; 

9.7. mokomųjų dalykų planus derina ir aptaria su kitais toje klasėje, paralelių klasių 

koncentre dirbančiais mokytojais; 

9.8. vertinimo informaciją panaudoja mokinių poreikiams nustatyti, tolesniam 

mokymui(-si) planuoti, ugdymo kokybei gerinti; 



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

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

pedagogu ar psichologu; 

9.10. pagal galimybes ir poreikį teikia individualias konsultacijas mokiniams; 

9.11. organizuoja kontrolinius ar kitus atsiskaitomuosius darbus, vadovaudamasis Alytaus 

Panemunės progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu. Kontrolinius 

darbus numato mokomųjų dalykų ilgalaikiuose planuose. 

10.  Mokyklos socialinis pedagogas ir psichologė organizuoja mokinių vyraujančių 

mokymosi stilių nustatymą, vykdo kitą tiriamąją veiklą;  

11. Profesijos patarėja mokymo krūvių optimizavimo procese: 

11.1. teikia pagalbą mokiniams, renkantis mokymosi kryptį; 

11.2. teikia konsultacijas profesinės karjeros klausimais, organizuoja tiriamąją veiklą, ją 

vykdo.  

12. Klasių vadovai mokymo krūvių optimizavimo procese: 

12.1. analizuoja mokinių ugdymo (-si) nesėkmių priežastis;  

12.2. organizuoja ir vykdo tėvų švietimą vaiko darbo higienos įgūdžių formavimo, 

pagalbos mokantis teikimo klausimais;  

12.3. bendradarbiauja su dalykų mokytojais padedant pažinti ugdytinius.  

13. Mokiniai tiesiogiai dalyvauja krūvių optimizavimo procese: 

13.1. teikdami vienas kitam tarpusavio pagalbą, konsultuodami bendraklasius;  

13.2. produktyviai bendradarbiaudami su dalykų mokytojais;  

13.3. kruopščiai ir atsakingai dirbdami per pamokas efektyviai išnaudoja pamokos laiką, 

nesukelia drausmės problemų; 

13.5. savalaikiškai atlieka namų darbus;  

13.5. atskleidžia savo mokymosi nesėkmių priežastis patiems priimtina forma.  

IV. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

14. Didesnį už minimalų privalomų pamokų skaičių (ne didesnį nei 10 procentų nuo 

minimalaus mokiniui skiriamų pamokų skaičiaus, nurodyto BUP 77 punkte) dalykams, dalykų 

moduliams mokytis 5–8 klasių mokiniams skiria suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).  

15. Esant lėšų mokymosi pagalbai skiria trumpas konsultacijas (sudaromos laikinos 

grupės), atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokymosi galias. Mokinių tėvai (globėjai) informuojami 

apie mokinio daromą pažangą jam suteikus mokymosi pagalbą. Trumpos konsultacijos neįskaitomos 

į mokinio mokymosi krūvį. 

16. Tėvų (globėjų) prašymu ir direktoriaus įsakymu 7–8 mokiniai gali būti atleisti nuo 

dailės, muzikos, fizinio ugdymo, išimties atvejais – ir kitų privalomojo dalyko pamokų (ar jų dalies) 

lankymo, jeigu:  

16.1. yra 7–8 klasių mokiniai ir mokosi sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose 

ir fizinio ugdymo mokytojo, trenerio, mokinio raštu yra susitarta. Mokiniai įpareigojami ginti 

mokyklos garbę įvairiose tarpmokyklinėse sporto varžybose. Nesilaikantys šio reikalavimo mokiniai 

privalo lankyti fizinio ugdymo pamokas; 

16.2. yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai per einamuosius 

mokslo metus; 

16.3. yra 7–8 klasių mokiniai ir ne mažiau kaip dvejus metus mokosi arba yra baigę 

muzikos ar dailės mokyklą. 

17. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui 

susipažinus su neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šios programos turi derėti su bendrųjų 

programų turiniu.  



18. Mokykla priima sprendimus dėl menų, fizinio ugdymo dalykų, o išimties atvejais – ir 

kitų dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, konvertavimo į 

dešimtbalę vertinimo sistemą. 

19. Mokiniai atleistųjų pamokų metu (išskyrus pirmą ir paskutinę pamokas) mokosi 

individualiai mokyklos skaitykloje. Pažeidus šį reikalavimą, mokykla už mokinių saugumą neatsako. 

Namų darbų skiriami vadovaujantis Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos namų darbų skyrimo 

mokiniams tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2018-02-06 įsakymu Nr.V-63 (1.4.) 


