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PATVIRTINTA
Veisiejų technologijos ir verslo
mokyklos direktorės 2015 m.
rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V1-56

MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašo
(toliau – Aprašas) paskirtis – apibrėžti mokymosi krūvių reguliavimo tikslus ir principus, numatyti
priemones ir jų įgyvendinimą.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 m. m. pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Bendrojo
lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 (Žin., 2011, Nr. 103-4858),
arba Lietuvos higienos norma HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo
programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 324 (Žin., 2011, Nr. 45-2112), Bendrojo
lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija, patvirtinta LR
švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ISAK-970 ir LR švietimo ir mokslo
ministro 2003 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-1197 „Dėl mokinių mokymosi krūvių“.
II. MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI
3. Mokymosi krūvių reguliavimo tikslas – lanksčiai vadovaujantis Bendrosiomis
programomis ir Išsilavinimo standartais, mažinti mokymo turinio apimtis.
4. Mokymosi krūvių reguliavimo uždaviniai:
4.1. Skatinti mokytojų bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir reguliuojant mokinių
mokymosi krūvius;
4.2. Ugdymo proceso organizavimą grįsti ugdymo(si) poreikių analize;
5. Mokymosi krūvių reguliavimo procese remiamasi šiais principais:
5.1. Ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas – pritaikomas mokinių amžiaus
tarpsniams, turimai patirčiai, poreikiams, gebėjimų lygiui, mokymosi stiliams;
5.2. Tobulinama mokytojų kvalifikacija šiose srityse: mokinio kompetencijų ugdymo, ugdymo
individualizavimo ir ugdymo turinio diferencijavimo, mokytis padedančio vertinimo, ugdymo proceso
planavimo ir refleksijos;
5.3. Efektyviai naudojami išorės ir vidaus audito, mokymosi krūvių reguliavimo priežiūros
rezultatai, analizė, numatant tobulintinas sritis ir siekiant geresnės ugdymo kokybės;
5.4. Mokymosi krūvis derinamas su kitais toje grupėje dirbančiais mokytojais;
5.5. Skiriant mokymosi krūvį, vadovaujamasi profesinės mokyklos, bendrojo lavinimo
mokyklos Higienos normomis ir 2015-2016 ir 2016-2017 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro
2015m. gegužės 6d. įsakymu Nr. V-457, rekomendacijomis.
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III. MOKYKLOS, MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ FUNKCIJOS KRŪVIŲ REGULIAVIMO
PROCESE
6. Mokykla priima sprendimus dėl:
6.1. Valstybės ugdymo turinio dokumentuose reglamentuojamo ir mokyklos steigėjo teikiamo
ugdymo turinio pritaikymo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į mokinių ir mokyklos bendruomenės
poreikius, mokytojų patirtį bei turimus išteklius;
6.2. Ugdymo planavimo, ugdymo proceso organizavimo, mokinių pasiekimo ir pažangos
vertinimo, mokytojų atsakomybės už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus;
6.3. Vidinio ir išorinio mokinių pasiekimų bei mokyklos veiklos vertinimo informacijos
kaupimo ir analizavimo, tobulintinų ugdymo sričių, kurios reguliuoja mokinių krūvį, nustatymo ir
priemonių šiam tobulinimui įgyvendinimą bei bendruomenės įtraukimą į ugdymo turinio procesą;
7. Mokyklos direktorius:
7.1. Organizuoja mokinių mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų darbų apimčių
kontrolę;
7.2. Derina mokinių krūvio reguliavimo priemones su mokytojų taryba;
7.3. Inicijuoja ir tvirtina mokymosi krūvių optimizavimo priemonių planą;
8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, gimnazijos skyriaus ir profesinio mokymo
skyrių vedėjai:
8.1. Vykdo sistemingą mokinių mokymosi krūvių apimčių kontrolę. Rezultatus pristato
administracijos ir metodinių grupių pasitarimuose.
8.2. Skatina mokytojų bendradarbiavimą, kvalifikacijos tobulinimą ir patirties sklaidą.
8.3. Teikia informaciją tėvams apie mokinių darbo krūvių reguliavimą ir rezultatus.
8.4. Išnaudoja Bendrųjų ugdymo planų teikiamas galimybes diferencijuoti ugdymą.
8.5. Sudaro sąlygas mokiniams, lankantiems arba baigusiems neformalaus švietimo įstaigas,
nelankyti kai kurių dalykų pamokų ir tuo metu atlikti kitas užduotis.
9. Bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojai:
9.1. Planuodami ir įgyvendindami ugdymo turinį pritaiko jį pagal kiekvieno mokinio
mokymosi galias, amžių ir poreikius, individualizuoja ir diferencijuoja užduotis, sieja jas su mokinio
turima patirtimi ir pažinimu, atsako už mokinių darbo intensyvumą pamokoje.
9.2. Skirdami namų darbus vykdo Higienos normos reikalavimus, derina juos su mokiniais ir
individualizuoja, bendradarbiauja su kitų dalykų mokytojais, neskiria namų darbų prieš ir po mokinių
atostogų, prieš valstybines šventes.
9.3. Ruošdami žinių patikrinimus, iš anksto juos planuoja ir derina su kitais mokytojais;
neviršija numatytos kontrolinių darbų ar savarankiškų darbų normos (1 darbas per dieną).
10. Grupių auklėtojai:
10.1. Sistemingai domisi auklėtinių mokymosi krūvių problemomis, bendraudami su mokiniais
ir jų tėvais.
10.2. Atlieka tarpininko vaidmenį tarp auklėtinių ir mokomųjų dalykų mokytojų atsiradus
problemoms.
10.3. Informuoja mokyklos administraciją apie problemas, jei jų nepavyksta išspręsti.
10. Mokiniai:
10.1. Bendradarbiauja su mokytojais, informuodami juos apie planuojamų rašomųjų darbų
skaičių bei atskirų mokomųjų dalykų namų darbų krūvius.
10.2. Kreipiasi į grupės auklėtoją, jei iškyla problemų dėl šios Tvarkos nesilaikymo.
10.3. Bendradarbiauja su mokyklos administracija tiriant mokymosi krūvius, sprendžiant jų
reguliavimo problemas.
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IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.
12.

Šie Aprašo reikalavimai yra privalomi visiems mokyklos pedagogams.
Mokiniai ir mokinių tėvai informuojami ir supažindinami su krūvių reguliavimo tvarkos

aprašu.
13. Krūvių
www.veisiejutvm.lt.

reguliavimo

tvarkos

aprašas

skelbiamas

___________________

mokyklos

tinklalapyje

