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33. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę turi būti paskirstytas proporcingai. Vadovaujantis 

Higienos norma gimnazijoje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis. Pagal galimybes 

penktadienį gali būti organizuojama mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis. 

34. Gimnazija vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną. Remdamasi turimais duomenimis 

apie mokinių mokymosi krūvį, gimnazija priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

35. Gimnazija užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas 

kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. 

Kontroliniai darbai negali būti rašomi iš karto po ligos, atostogų, nerekomenduojami po šventinių 

dienų. 

36. Gimnazija užtikrina, kad užduotys, kurios skiriamos atlikti namuose: 

36.1. atitiktų mokinio galias; 

36.2. būtų tikslingos ir naudingos tolesniam mokinio mokymui ir mokymuisi, padėtų siekti 

numatytų mokymosi tikslų; 

36.3. nebūtų skiriamos atostogoms; 

36.4. nebūtų skiriamos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų uždaviniams įgyvendinti. 

37. Gimnazijoje esant mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali 

tinkamai atlikti skiriamų užduočių namuose dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, 

sudaromos sąlygos jas atlikti gimnazijoje (gimnazijos skaitykloje). 

 38. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams, pasirenkamiesiems dalykams, 

dalykų moduliams mokytis I-II klasių mokiniams skiriamas, suderinus su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais).  Kitų klasių mokiniams bendras pamokų skaičius per savaitę gali būti ir didesnis, nei 

numatyta, Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte.  

39. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos. Trumpalaikių 

konsultacijų (trumpesnių už pamokos trukmę) dažnumas priklauso nuo mokantis kylančio mokymosi 

poreikio išsiaiškinti neaiškumus. Jos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. Ilgalaikės (trukmė lygi 

pamokos trukmei) konsultacijos organizuojamos per visus mokslo metus. Mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) elektroniniu dienynu ar kitu būdu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi 

pagalbą, apie mokinio daromą pažangą.  

40. Mokinys, jeigu pageidauja, mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dalies ar 

visų pamokų lankymo tų dalykų:  

40.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais 

nugalėtojas;  

40.2. kurių mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (muzikos, dailės, menų, 

sporto ir kitose) pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas baigęs);  

40.3. kurių mokosi pagal kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. 

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

susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų ar kitų neformaliojo švietimo 

programų turiniu, kuris turi derėti su Bendrųjų programų turiniu.  

42. Mokykla priima sprendimus dėl menų ar fizinio ugdymo dalykų, o išimtiniais atvejais – ir 

kitų dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, įskaitymo ir 

konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę.  

43. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, jų 

metu gali užsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Mokykla užtikrina nuo pamokų 

atleistų mokinių saugumą ir užimtumą. Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios 

ar paskutinės, mokiniai gimnazijos sprendimu gali į mokyklą atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. 

Už mokinių saugumą atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). 


