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AKMENES R. DABIKINES VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS MOKINIV DARBU
MOKYMOSI KRUVIU REGULIAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akmenes r. Dabikines Vladimiro Zubovo mokyklos mokiniq mokymosi kr[viq reguliavimo
tvarkos apraSo (toliau - ApraSas) paskirtis - apibreZti pagrindinius mokymosi kruviq rdguliavimo
tikslus ir principus, numatyti priemones ir jq igyvendinim4.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metq pradinio,
pagrindinio ir socialiniq ig0dZiq programq bendraisiais ugdymo planais, Sveikatos apsaugos ministro
2017 m. kovo 13 d., isakymu Nr. Y--284,,De1 Lietuvos higienos normos HN 2l:2011 ,,Mokykla
vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai".

3. Mokiniq mokymosi krtiviq reguliavimui telkiami mokyklos darbuotojai, mokiniai, tevai
(globejai, rlpintojai).

II SKYRIUS
TIKSLAS IR UZDAVINIAI

4. Tikslas: lanksdiai vadovaujantis Bendrosiomis programomis maZinti mokymo(si) turinio
apimtis, sutelkti ugdymo proceso dalyvius bei numatyti funkcijas mokiniq mokymosi kr[viui
reguliuoti.

5. UZdaviniai:
5.1. skatinti mokytojq bendradarbiavim4 planuojant ugdymo procesQ ir reguliuojant mokiniq

mokymosi krflvius;
5.2. ugdymo proceso organizavim4 gristi ugdymo(si) poreikiq analize;
5. 3. ie5koti racionalesniq, patrauklesniq informacij os pateikimo budq;
5.4. mokiniams neskirti namq darbq.

III SKYRIUS
DALYVIAI, JU FUNKCIJOS

6. Ugdymo plano rengimo darbo grupe rengdama Mokyklos ugdymo planq tikslingai i5naudoja
Bendrqjq ugdymo planq teikiamas galimybes diferencijuojant ir individualizuojant ugdym4.

7. Mokyklos direktorius tvirtina mokiniq mokymosi kriivio reguliavimo tvark4.
8. Metodine taryba:
8.1. organizuoja mokyklos veikl4, susijusi4 su mokiniq mokymosi krlviq reguliavimu;
8.2. organizuoja mokytojq bendradarbiavim4 sprendZiant mokiniq mokymosi motyvacijos ir

mokymosi krfivio optimizavimo klausimus;
8.3. organizuoja ir vykdo mokiniq mokymosi kriivio stebesen4;
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8.4. vykdo pamokq tvarkara5dio sudarymo reikalavimus;
8.5. skatina mokytojq kvalifikacijos tobulinim4 ir patirties sklaid4.
9. Molrytojai:
9.1. planuodami ir igyvendindami ugdymo turinipritaiko ji pagal mokiniq gebejimus, amZiq ir

poreikius;
9.2. vykdo tarpdalyking integracijq;
9.3. individualizuoj a ir diferencij uoj a uZduotis ;

9.4. atsako uZ mokiniq darbo intensyvum4 pamokoje;
9.5. taiko ugdymo naujoves ir aktyvius mokymo(si) metodus, kuria motyvuojandias aplinkas;
9.6. vertinimo informacij4 naudoja mokiniq poreikiams nustatyti ir tolesniam mokymui(si)

planuoti;
9.7. mokiniq mokymosi rezultatus ir reikalingq pagalbq aptaria su mokiniais, jq tevais

(globejais, r[pintojais), klaseje dirbandiais mokytojais, klases vadovu; esant bDtinybei su socialiniu
pedagogu, logopedu ar psichologu;

9.8. pagal galimybes ir poreikius teikia individualias konsultacijas mokiniams;
9.9. bendradarbiauja su mokyklos direktoriumi tiriant mokymosi krDvius, sprendZiant jq

reguliavimo problemas;
9.10. kelia savo kvalifikacij4.
10. Klasds vadovas:
10.1. sistemingai domisi mokiniq mokymosikrlviq problemomis, bendraudamas su

mokytojais, mokiniais ir jq tevais;
10.2. teikia pagalb4 mokiniui Salinant ugdymosi nesekmiq prieZastis;
10.3. vertina darom4 palangq.

IV SKYRIUS
MOKYMO SI KRfTVIU REGULIAVIMAS

I 1. Tvarkara5dio sudarymas:
I 1.1. per dien4 1-4 klasiq mokiniams skiriamos ne daugiau kaip 5 pamokos;
I 1.2. 5-10 ir socialiniq ig[dZiq ugdymo klasiq mokiniams ne daugiau kaip 7 pamokos;
11.3. penktadienipagal galimybes organizuojamamaLiaupamokq nei kitomis savaites

dienomis.
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