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ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLA 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO SISTEMA

1. XXI amžius pažymėtas „informacijos visuomenės“, „žinių visuomenės“ kūrimo nerimu:
tobulėjant  technikai  ir  informacinėms  technologijoms,  intensyviai  didėja  informacijos  apimtys,
įgytos žinios greitai sensta, jas reikia atnaujinti,  atsiranda būtinybė nuolat persikvalifikuoti,  įgyti
naujų žinių,  -  didėja  visuomenės poreikis  tobulėti.  Išsivysčiusių šalių  visuomenė žengia  į  naują
kokybinį  lygį,  žinios  tampa  fundamentaliu  resursu.  Tokioje  visuomenėje  vertinamas  aktyvus,
kompetentingas  tam  tikroje  srityje,  kūrybingas  žmogus,  galintis  atsinaujinti,  sugebantis
produktyviai  dalyvauti  pokyčiuose,  suvokiantis  permainų  dinamiškumą  bei  sudėtingumą.
Prisitaikymas ir išgyvenimas tokioje visuomenėje galimas tik nuolat mokantis. 

2. Švietimo misija – ugdyti žmogų, turintį šias kompetencijas: 
2.1.  pažįstantį,  pripažįstantį  ir  gerbiantį  vertybes,  įvairias  kultūras,  kitą  nuomonę  bei

požiūrius; 
2.2. gebantį nuolat ir savarankiškai mokytis bei būti atviru naujoms idėjoms; 
2.3. kritiškai mąstantį, sprendžiantį bei priimantį sprendimus; 
2.4. pasirengusį bendradarbiauti; 
2.5. išsikeliantį tikslus ir prioritetus asmeniniame gyvenime ir darbe; 
2.6. konstruktyviai atsakantį į nuolat besikeičiančios visuomenės iššūkius; 
2.7.  efektyviai  besinaudojantį  technologijomis,  instrumentais,  įrankiais  bei  informacijos

sistemomis; 
2.8. turintį komunikacinių bei informacinių gebėjimų; 
2.9. planuojantį laiką, racionaliai besitvarkantį su pinigais ir kitais ištekliais; 
2.10. gebantį prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, mokymąsi, asmenybės tobulėjimą,

sveikatą bei aplinką; 
2.11. atsakingai dalyvaujantį bendruomenės gyvenime.
 3.  Mokinių  mokymo  krūvių  reguliavimas,  optimizavimas,  užtikrinant  kokybiškesnį

ugdymą(si),  mokymosi  krūvių  atitikimą  pagal  amžiaus  tarpsnį,  mokymosi  lygį,  mokomųjų
programų turinio apimčių mažinimą. Sistemoje teikiamos mokytojų ir mokinių, mokytojų ir  tėvų
(globėjų/rūpintojų),  mokytojų  bendradarbiavimo  formos,  jų  atsakomybė,  krūvių  reguliavimo
priemonės.   Mokymo  krūvio  reguliavimo  problema  yra  kompleksinio  pobūdžio  –  turėtų  būti
derinamos  vidinės  (nuo  mokyklos  priklausančios)  ir  išorinės  (nuo  mokyklos  nepriklausančios)
priemonės.  Vidinėje  plotmėje  mokinių  mokymosi  krūvį  įmanoma  reguliuoti  suvienytomis
mokyklos  bendruomenės  pastangomis.  Išskiriami  šeši  ugdomajame  procese  tarpusavyje
sąveikaujantys partneriai,  kurių pastangų sutelktumas – mokinių mokymosi krūvio optimizavimo
sėkmės garantas. Kiekvieno subjekto lygmenyje skiriamos tam tikros funkcijos, kurias įgyvendinus
galima tikėtis optimalaus mokinių mokymosi krūvio sureguliavimo. 

3.1. Mokyklos administracija (žr. 1 priedas): 
3.1.1. Metodinio darbo plėtra; 
3.1.2.  Ugdymo  plano  galimybių  išnaudojimas  tenkinant  mokinių  poreikius;  meninės

raiškos integravimas į neformalųjį ugdymą; 
3.1.3. Maksimalaus mokinių mokymosi krūvio užtikrinimas, siekiant suderinti neribotus

mokinių ugdymosi poreikius su ribotomis galimybėmis; 
3.1.4.  Metodinės  pagalbos  mokytojui  krūvio  reguliavimo  klausimais  teikimo

organizavimas; 



3.1.5. Ugdomoji priežiūra (kontrolinių darbų grafiko laikymasis, ugdymo diferencijavimas
bei individualizavimas,  namų darbų skyrimas,  vadovavimas motyvuojančios  mokymosi aplinkos
kūrimui); 

3.1.6. Tiriamoji veikla (ugdymosi poreikiai, adaptacija, mokymosi krūvis); 
3.1.7.  Sąveikos  „Šeima  –  mokykla“  užtikrinimas  (operatyvus  mokymosi  nesėkmių

išaiškinimas, prevencija); 
3.1.8.  Mokytojų  kvalifikacijos  tobulinimo  užtikrinimas  (ugdymo  turinio  planavimo,

perteikimo klausimais); 
3.1.9. Formaliojo  ir neformaliojo ugdymo integracijos modelis; 
3.1.10.  Lietuvos  Higienos  normos  „Bendrojo  ugdymo  mokyklos  higienos  normos  ir

taisyklės“ nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas; 
3.1.11. Pamokų tvarkaraščio sudarymo principai: 
3.1.11.1. Ne daugiau kaip 7 pamokos per dieną.
3.2. Mokytojo lygmuo (žr. 2 priedas): 
3.2.1. Individualios mokinių konsultacijos; 
3.2.2. Mokymosi spragų likvidavimo programos; 
3.2.3. Pedagoginės pagalbos sistemos įgyvendinimas; 
3.2.4.  Vadovavimas  motyvuojančios  mokymosi  aplinkos  kūrimui  (aktyviųjų  mokymo

metodų taikymas ugdymo procese, skatinant mokinių mokymosi motyvaciją,  siekis suburti klasę
kaip grupę ir palaikyti jos bendradarbiavimo dvasią); 

3.2.5. Kontrolinių darbų derinimas (el. dienynas, direktoriaus įsakymas); 
3.2.6. Geranoriškas siekimas pažinti ugdytinį, jo problemas; 
3.2.7. Aktyvių (motyvaciją skatinančių) mokymosi metodų taikymas pamokoje; 
3.2.8. Diferencijuoto/individualizuoto mokymo diegimas; 
3.2.9. Nuolatinis kompetencijos ugdymas; 
3.2.10. Namų darbų apimties derinimas pagal „Namų darbų skyrimo tvarką“; 
3.2.11.  Kontrolinių  darbų  sekos  išdėstymas  bei  vertinimo  kriterijų  fiksavimas  dalyko

teminiame plane. 
3.3. Pagalbos specialistų lygmuo (žr. 3 priedas): 
3.3.1. Metodinės pagalbos mokytojui teikimas apie ugdytinio individualumą; 
3.3.2.  Ryšys  su  ugdytinių  tėvais  (globėjais/rūpintojais),  metodinė  pagalba,  teisinė

konsultacija (kompetencijos ribose); 
3.3.3. Dalyvavimas (organizavimas,  vykdymas) tiriamojoje veikloje (adaptacijos,  krūvio

mažinimo, mokinių ugdymosi poreikių tyrimo klausimais); 
3.3.4. Mokymosi nesėkmių priežasčių aiškinimasis bei prevencinių priemonių numatymas; 
3.3.5. Pagalba mokiniams, nusistatant ugdymosi galimybes, renkantis mokymosi kryptį; 
3.3.6. Konsultacijų profesinės karjeros planavimo klausimais teikimas.
3.4. Klasės vadovo lygmuo (žr. 4 priedas): 
3.4.1. Pagalba mokiniui šalinant ugdymosi nesėkmių priežastis; 
3.4.2.  Tėvų  (globėjų/rūpintojų)  švietimo  „Vaiko  darbo  higienos  įgūdžių  formavimo“

klausimais organizavimas ir vykdymas; 
3.4.3. Tarpininkavimas dalykų mokytojams pažinti ugdytinio individualumą; 
3.4.4. Sąveikos „Šeima – mokykla“ plėtojimo palaikymas; 
3.4.5. Informacinių valandėlių mokiniams apie darbo higienos įgūdžius organizavimas;
3.5. Mokinio lygmuo (žr. 5 priedas): 
3.5.1. Tarpusavio pagalba, bendraklasių konsultavimas; 
3.5.2. Produktyvus bendradarbiavimas su mokytoju; 
3.5.3. Kruopštus darbas pamokos metu; 
3.5.4. Savalaikis namų darbų atlikimas; 
3.5.5. Objektyvus grįžtamasis ryšys nustatant mokymosi krūvį; 
3.5.6. Nedelstinas nesėkmės priežasčių atskleidimas priimtina forma; 



3.5.7.  Produktyvus darbas,  efektyviai  išnaudojant  pamokos laiką,  nesukeliant  drausmės
problemų. 

4. Mokymo(si) krūvio reguliavimo priemonės, kurias įgyvendinus tikėtina, jog pradinio,
pagrindinio ugdymo programų mokiniams virškrūvio problemų ir jas sekančių padarinių nekils: 

4.1. P - 4 klasių mokiniams (žr. 6 priedas): 
4.1.1. Suvienytų klasės mokytojo, pagalbos specialistų pastangų poveikis; 
4.1.2. Ugdymo proceso higienos normų įgyvendinimas; 
4.1.3. Nuostatų įgyvendinimas: 
4.1.4. P - 2 klasėse namų darbai neskiriami; 
4.1.5. 3 – 4 klasėse namų darbai neskiriami prieš šventines dienas ir savaitgalius; 
4.1.6. 3 – 4 klasėse namų darbai neskiriami atostogoms; 
4.1.7. Tikslingas namų darbų skyrimas (skyrus vykdoma kontrolė); 
4.1.8. Mokymosi motyvacijos skatinimas; 
4.1.9. Individualus mokinių konsultavimas; 
4.1.10.Diferencijuotos/individualizuotos   užduotys  dėstant  pamokos  medžiagą,

atsižvelgiant į individualius mokinių gebėjimus; 
4.1.11. Integruotas temų dėstymas; 
4.1.12. Žaidybinių metodų taikymas pamokose. 
4.2. 5 –10 klasių mokiniams (žr .7 priedas): 
4.2.1.  Suvienytų  mokyklos  administracijos,  mokytojo  dalykininko,  klasės  vadovo,

pagalbos specialistų pastangų poveikis; 
4.2.2. Ugdymo proceso higienos normų įgyvendinimas; 
4.2.3. Švietimo pagalbos sistemos įgyvendinimas; 
4.2.4. Mokymosi motyvacijos stiprinimas; 
4.2.5. Palankios, motyvuojančios mokymosi aplinkos kūrimas; 
4.2.6. Formaliojo  ir neformaliojo ugdymo integracija; 
4.2.7. Diferencijuotos/individualizuotos užduotys dėstant pamokos medžiagą, atsižvelgiant

į individualius mokinių gebėjimus; 
4.2.8. Tikslingas bei diferencijuotas namų darbų skyrimas (kontrolė – grįžtamasis ryšys); 
4.2.9. Nuostatų įgyvendinimas: 
4.2.9.1. Ne daugiau kaip vienas kontrolinis per dieną; 
4.2.9.2. Namų darbai neskiriami prieš atostogas, švenčių dienas.
5.  Krūvio  reguliavimo  vykdymo  priežiūrą  vykdo  direktorius,  siūlymus  dėl  priemonių

pakeitimo ir papildymo direktoriui teikia mokytojų Metodinė taryba.



6. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMO SISTEMOS METINĖS VEIKLOS KALENDORIUS

Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis 
Formaliojo ir neformaliojo
ugdymo  tvarkaraščių
sudarymas 

Mokinių  adaptacijos
tyrimai, rezultatų analizė

- Pusmečio
mokymo(si)
rezultatų
analizė

- Mokinių
ugdymosi
poreikių
tyrimas 

Mokinių
ugdymosi
poreikių
tyrimo
rezultatų
analizė

Ugdymo
plano,
maksimaliai
tenkinančio
mokinių
ugdymosi
poreikius,
sudarymas

Ilgalaikių  planų  ir
individualių  programų,
numatant  krūvio
reguliavimo  priemones,
sudarymas

Mokinių  mokymosi  krūvio  situacijos
analizė

Pagalba ruošiantis PUPP Diagnostinių testų analizė Pusmečio veiklos
įgyvendinimo efektyvumo

analizė

Mokytojų  metodinio
darbo  priemonių
numatymas

Programų skirtumų išlyginimo, mokymosi spragų likvidavimo programų įgyvendinimas

Metodinio darbo priemonių įgyvendinimas
Švietimo pagalbos įgyvendinimas 
Formaliojo ir neformaliojo švietimo integracijos įgyvendinimas
Sąveikos „ Šeima – mokykla“ užtikrinimas ir plėtotė

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimais
Informacijos apie mokinių mokymąsi pateiktis tėvams (globėjams/rūpintojams) ir mokytojams
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo sistemos įgyvendinimo administravimas 
Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo darbo gerosios patirties sklaida

____________



1 priedas 

Metodinio darbo plėtra

Lietuvos higienos
normos

įgyvendinimo
užtikrinimas

Formaliojo ir
neformaliojo

švietimo integracija

Mokytojų
kvalifikacijos

tobulinimo
užtikrinimas

Sąveikos „Šeima –
mokykla“ užtikrinimas

Pamokų tvarkaraštis –
ne daugiau kaip 7
pamokos per dieną

Mokyklos 
administracijos 

lygmuo 

Tiriamoji veikla 

Ugdomoji
priežiūra 

Metodinė pagalba
mokytojams krūvio

reguliavimo
klausimais 

Maksimalaus
mokinių

mokymosi krūvio
užtikrinimas

Ugdymo plano
galimybių

išnaudojimas
tenkinant mokinių

poreikius



2 priedas 

Kontrolinių darbų
grafikas dalyko
teminiame plane

Namų darbų
apimties

derinimas pagal
parengtą tvarką

Nuolatinis
kompetencijos

ugdymas

Diferencijuoto ir
individualizuoto

mokymo
taikymas

Aktyvių
(motyvaciją
skatinančių)
mokymo(si)

metodų taikymas

Mokytojo 
lygmuo

Individualios
konsultacijos
mokiniams 

Mokymosi spragų
likvidavimo
programos 

Švietimo pagalba

Vadovavimas
mokymosi

aplinkos kūrimui

Kontrolinių darbų
derinimas 

Geranoriškas
siekimas
pažinti

ugdytinį, jo
problemas



3 priedas

Pagalbos 
specialistų 

lygmuo

Pagalba
mokytojui

pažinti
mokinio

individualumą

Pagalba
nustatant
ugdymosi
galimybes,
renkantis

mokymosi
kryptį

Ryšys su
ugdytinių tėvais

(globėjais/
rūpintojais),

metodinė
pagalba, teisinė

konsultacija
(kompetencijos

ribose)

Konsultacijos
profesinės
karjeros

planavimo
klausimais

Nesėkmės
priežasčių

aiškinimasis,
prevencija

Ugdymosi
nesėkmių
šalinimo

galimybių
numatymas

Tiriamoji veikla 



4 priedas

Klasės vadovo 
lygmuo

Informacinių
valandėlių

„Darbo
higienos
įgūdžių

formavimo“
klausimais

organizavimas

Kontrolinių darbų grafiko
mėnesiui sudarymas

Pagalba šalinant
socialines ugdymosi
nesėkmių priežastis 

Sąveikos
„Šeima –
mokykla“
plėtojimo

palaikymas Tarpininkavimas
mokytojui –

dalykininkui pažinti
ugdytinio

individualumą

Tėvų
(globėjų/rūpintojų)
švietimas: „Vaiko

darbo higienos
įgūdžių formavimas“

ir kt. klausimais 



5 priedas

Mokinio 
lygmuo

Produktyvus
darbas

pamokoje
nesukeliant
drausmės
problemų

Tarpusavio pagalba,
bendraklasių

konsultavimas Produktyvus
bendradarbiavimas 

su mokytoju

Nedelstinas
nesėkmės
priežasčių

atskleidimas
priimtina

forma

Objektyvus
grįžtamasis ryšys

dėl mokymosi
krūvio 

Savalaikis namų
darbų atlikimas 

Kruopštus darbas
pamokos metu



6 priedas 

P-4 
klasės

Ugdymo
proceso
higienos
normų

įgyvendinimas 

P – 2 klasių
mokiniams namų
darbai neskiriami

Nuostata: 3-4
klasėse namų

darbai neskiriami
prieš šventines

dienas, atostogas ir
savaitgalius

Individualių
konsultacijų

teikimas

Mokymosi
motyvacijos
skatinimas ir
palaikymas

Integruotas temų
dėstymas

Žaidybinių
metodų

naudojimas
pamokose

Tikslingas namų
darbų skyrimas

(skyrus vykdoma
kontrolė)

Suvienytų klasės
mokytojo,
pagalbos

specialistų
pastangų poveikis 

Diferencijuotos,
individualizuotos

užduotys
pamokoje



7 priedas 

Nuostata: ne
daugiau kaip vienas
kontrolinis darbas

per dieną

Mokymosi motyvacijos
stiprinimas 


