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TVERŲ GIMNAZIJOS IR TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS
MOKINIŲ DARBO KRŪVIO REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 

Kontrolinis darbas –  mokinio žinių, gebėjimų patikrinimas, išėjus temą ar skyrių, 
kuris paprastai atliekamas raštu ir trunka daugiau nei 30 min.

Atsiskaitomasis darbas – darbas, kuriuo siekiama patikrinti, kaip moksleivis 
įsisavino konkrečią temą. Jo trukmė pamokos metu – nuo 10 min. iki 20 min. Atsiskaitomųjų darbų 
formos gali būti įvairios: atsiskaitymas raštu; žodžiu; referato ar kūrybinio darbo atlikimas; 
praktinių užduočių atlikimas; trumpalaikis ar ilgalaikis projektas.

Darbų tvarkaraštis – TAMO dienyne mokytojai nurodo klasę, datą ir kokį darbą 
(kontrolinį ar atsiskaitomąjį) tą dieną turės atlikti mokiniai.

Namų darbų užduotys – užduotys, kurias mokinys privalo atlikti ne pamokų metu 
(skaitykloje, būrelyje, mobilioje grupėje, namuose, išvykoje).
 

II. KONTROLINIŲ DARBŲ PLANAVIMAS IR VYKDYMAS
 

                 1. Kontrolinius darbus planuoja ir vykdo mokytojai.
2. Mokykloje vyrauja lietuvių kalbos ir matematikos kontroliniai darbai. Kitų 

mokomųjų dalykų kontrolinius darbus rekomenduojama rašyti išėjus temą ar skyrių.
3. Kontrolinius darbus gali inicijuoti gimnazijos vadovai, kitos vaikų ugdymu

suinteresuotos švietimo institucijos.
4. Kontroliniais darbais siekiama patikrinti, kaip mokinys įsisavino mokomojo dalyko

žinais, kurie gebėjimai jau atitinka standartus, kuriuos gebėjimus dar reikia ugdyti.
5. Likus savaitei iki kontrolinio darbo, mokytojas informuoja mokinius.

 
III.  ATSISKAITOMŲJŲ DARBŲ PLANAVIMAS IR VYKDYMAS

6. Atsiskaitomuosius darbus planuoja, jų formą, turinį nustato ir vykdo mokytojai.
7. Atsiskaitomaisiais darbais mokytojas ir mokinys pasitikrina konkrečios temos ar jos

dalies keliamų uždavinių įvykdymo kokybę, moksleivio gebėjimų lygį.
8. Likus savaitei iki atsiskaitomojo darbo, mokytojas informuoja mokinius.

IV. KONTROLINIŲ IR ATSISKAITOMŲJŲ DARBŲ TVARKARAŠTIS
 

                      9. Kontrolinių ir atsiskaitomųjų darbų tvarkaraštis skelbiamas TAMO dienyne 
kontrolinių darbų grafike ne vėliau kaip prieš savaitę.

10. Per vieną dieną mokinys gali:
10.1. atlikt vieną kontrolinį ir vieną atsiskaitomąjį darbą.;
10.2. atlikti du atsiskaitomuosius darbus.

                           V. NAMŲ DARBŲ UŽDUOČIŲ PASKIRTIS IR SKYRIMAS
 

11. Namų užduotimis siekiama:
11.1. įtvirtinti turimas žinias, gebėjimus;
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11.2. pagilinti žinias arba pašalinti mokymosi spragas;
11.3. ugdyti gebėjimą taikyti įgytas žinias atliekant praktines užduotis;
11.4. ugdyti gebėjimą naudotis informaciniais šaltiniais;
11.5. ugdyti mokinio pareigingumą ir atsakomybę, savarankiško darbo įgūdžius.
12. Namų darbų užduočių turinį, formas, trukmę nustato mokytojas.
13. Namų darbų užduotys gali būti:
13.1. trumpalaikės – kurias privaloma atlikti iki sekančios dalyko pamokos;
13.2. ilgalaikės – kurias privaloma atlikti iki susitartos datos.
14. Mokytojas gali nustatyti, kad kai kurios ilgalaikės namų darbų užduotys gali būti

laikomos atsiskaitomaisiais darbais.
15. Namų darbų užduotis mokytojai diferencijuoja taip:
15.1. turintiems mokymosi motyvaciją, itin gabiems mokiniams skiriamos kūrybinės, 

kritinį mąstymą ugdančios, gebėjimą analizuoti ir vertinti informacinius šaltinius lavinančios 
užduotys;

15.2. neturintiems mokymosi motyvacijos, mokymosi sunkumų turintiems mokiniams 
skiriamos padedančios stiprinti savigarbą, įtvirtinti gautas žinias, šalinti mokymo (si) spragas namų 
darbų užduotys;

15.3. spec. ugdymosi poreikių mokiniams namų dabai skiriami atsižvelgus į 
gebėjimus, pasiekimus ir ugdymo programos (individualizuotos, pritaikytos) reikalavimus.

16. Namų darbų trukmę nustato gimnazijos ugdymo planas: 3-4 kl. – 1 val.; 5-6 kl. –
1,5 val.; 6-8 kl. – 2 val.; I-IV kl. – 2,5 val.
 

VI. ATSISKAITYMAS UŽ PRALEISTUS KONTROLINIUS DARBUS

17. Mokiniai, praleidę kontrolinį darbą dėl pateisinamos priežasties, privalo 
atsiskaityti per dvi savaites nuo atvykimo (po ligos ar pan.) dienos į mokyklą.

18. Mokiniams, praleidusiems kontrolinį darbą be pateisinamos priežasties, mokytojas
turi teisę skirti kontrolinį darbą pirmą mokinio atvykimo į mokyklą dieną.

VII. MOKINIŲ  INFORMAVIMO APIE GAUTUS ĮVERTINIMUS TRUKMĖ
 

                  19. Ištaisyti kontroliniai darbai grąžinami pateikiant įvertinimą per 1 savaitę nuo 
parašymo dienos.

                                                                   
       




