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RIEŠ S GIMNAZIJOS
NAM DARB SKYRIMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nam& darb& skyrimo tvarka Rieš s gimnazijoje parengta vadovaujantis Bendr&j& ugdymo
plan& rekomendacijomis, LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpj./io 10 d. "sakymu Nr.
V- 773 Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
II. NAM DARB SKYRIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2. Nam& darbai skiriami:
2.1. steb ti mokinio geb jim7 tobul ti;
2.2. skatinti mokinio saviugd7.
III. NAM DARB PAGRINDINIAI SKYRIMO PRINCIPAI
3. Nam& užduotimis siekiama:
3.1. "tvirtinti turimas žinias, geb jimus;
3.2. pagilinti žinias arba pašalinti mokymosi spragas;
3.3. ugdyti geb jim7 taikyti "gytas žinias sprendžiant praktines užduotis;
3.4. ugdyti geb jim7 naudotis informaciniais šaltiniais;
3.5. ugdyti mokinio pareigingum7 ir atsakomyb<.
4. Nam& darb& užduo/i& turin", formas, trukm< nustato mokytojas.
5. Nam& darb& užduotys gali b.ti:
5.1. trumpalaik s – kurias privaloma atlikti iki sekan/ios dalyko pamokos;
5.2. ilgalaik s – kurias privaloma atlikti iki susitartos datos.
6. Mokytojas gali nustatyti, kad kai kurios ilgalaik s nam& darb& užduotys gali b.ti
laikomos atsiskaitomaisiais darbais.
7. Nam& darb& užduotis mokytojai gali diferencijuoti:
7.1. turintiems mokymosi motyvacij7, itin gabiems mokiniams skiriamos k.rybin s,
kritin" m7stym7 ugdan/ios, geb jim7 analizuoti ir vertinti informacinius šaltinius lavinan/ios
užduotys;
7.2. neturintiems mokymosi motyvacijos, mokymosi sunkum& turintiems mokiniams
skiriamos padedan/ios stiprinti savigarb7, "tvirtinti gautas žinias, šalinti mokymo(si) spragas nam&
darb& užduotys.
8. Rekomenduojama mokiniams nam& darbus atlikti t7 pa/i7 dien7 po pamok&.
9. Mokytojai gali skirti integruotas užduotis, projektus ir susumuoti nam& darbams skirt7 laik7.
10. Suderin<s su kitais mokytojais, dalyko mokytojas gali pailginti nam& darbams skirt7 laik7 kit&
dalyk& s7skaita.
11. Nam& darb& atlikimo kokyb nustatoma vadovaujantis mokytoj& turimomis dalyk& vertinimo
sistemomis.
12. Atostog& laikotarpiui mokiniams nam& darbai neskiriami.
13. Nam& darb& kr.vis pagal dalykus paskirstytas lentel je (1 priedas).
IV. PRADINIS UGDYMAS
14. 1 - 2 klasi& mokiniams nam& darbai neskiriami. Esant b.tinybei, t vams neprieštaraujant, 2-oje
klas je antrajame pusmetyje dienai gali b.ti skiriami iki 10 min. trukm s nam& darbai.
15. 3 - 4 klasi& mokiniams skiriami nam& darbai, kuriems atlikti per savait< reikia ne daugiau kaip
5 val.
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16. Nam& darbai skiriami:
16.1.pakartoti pamokose išeit7 medžiag7;
16.2.tobulinti mok jimus ir "g.džius.
17. Skiriant nam& darbus laikomasi ši& princip&:
17.1. nam& užduotys turi b.ti konkre/ios; atitikti mokini& žinias: nei per daug sunkios, nei per
lengvos;
17.2. mokiniai turi žinoti nam& darb& atlikimo paskirt", kokius mok jimus ir "g.džius tobulins;
17.3. nam& darb& užduotys tiek savo turiniu, tiek savo forma turi sietis su išeita per pamok7
medžiaga;
17.4. neskiriamos netipin s užduotys;
17.5. užduotims atlikti skirtas laikas netur t& viršyti nurodyto laiko;
17.6. užduotys diferencijuojamos.
18. T vai tur t&:
18.1. sudaryti tinkamas s7lygas (atskiras kampelis ar kambarys, geras apšvietimas, patog.s
baldai, dienotvark ) nam& darb& atlikimui;
18.2. dom tis kaip vaikui sekasi, kokie sunkumai iškyla ruošiant pamokas;
18.3. paaiškinti, ta/iau netur t& atlikti užduo/i& už vaik7;
18.4. pasitarti su mokytoju, jei pasteb jo, kad vaikui sunkiai sekasi atlikti nam& darbus.
V. PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS
19. Nam& darbai skiriami siekiant:
19.1. ugdyti savarankišk7, k.rybišk7 asmenyb<, sugeban/i7 žinias pritaikyti gyvenime;
19.2. savarankiškai pagilinti ir "tvirtinti pamokoje "gytas žinias.
20. Nam& darb& skyrimo principai:
20.1. nam& darbai skiriami taip, kad jie b.t& nei per sunk.s, nei per lengvi, tod l dažniausiai
diferencijuojami pagal mokinio sugeb jimus;
20.2. nam& darb& apimt" ir sud tingum7 reglamentuoja nutarimai, kiek kiekvienos klas s
mokiniams per savait< nam& darbams skiriama laiko:
5-6 kl. mokiniams – 8 val.
7-8 kl. mokiniams – 10 val.
I – IV (9-12) kl. mokiniams – 13 val.
20.3. stengiamasi skirti tokius nam& darbus, kad jie lavint& praktinius mokinio sugeb jimus,
skatint& teorines žinias pritaikyti praktiškai;
20.4. kontrolini& darb& laikas derinamas pagal grafik7, kas sudaro galimybes mokiniui
išvengti taip vadinam&j& „sunki& dien&“, kai reikia daug laiko skirti nam& darb& atlikimui,
ruošiantis net keliems kontroliniams darbams;
20.5. stengiamasi pateikti kuo "domesnes, k.rybiškumo reikalaujan/ias nam& darb& užduotis:
sukurti reklaminius darbus, nam& darbus atlikti grupel mis.
21. T v& pagalba mokiniams ruošiant nam& darbus: t v& pagalba yra efektyvi tada, kai t vai
aiškina užduotis, moko vaikus, o ne atlieka darb7 už juos ar padiktuoja atsakymus.
22. Mokytoj& pagalba mokiniams:
22.1. aiškina užduotis, konsultuoja;
22.2. primena ar pamoko, kaip reikia mokytis.
____________________________________________
PRITARTA:
Rieš s gimnazijos tarybos
2012 m. birželio 14 d.
pos džio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.V2-4)

3
1 priedas
REKOMENDUOJAMAS LAIKAS NAM DARBAMS ATLIKTI
Dalykai
Klas#

Etika, tikyba
Lietuvi& kalba
I-oji užsienio kalba
II-oji užsienio kalba
Matematika
Gamta ir žmogus
Biologija
Fizika
Chemija
Informacin s technologijos
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Geografija
Ekonomikos pagrindai
Dail
Muzika
Technologijos
Viso:

5
10 min
1 h 50 min
1h 30 min
2h
30 min
15 min
40 min
20 min
15 min
30 min
8h

6
10 min
1 h 30 min
1 h 20 min
40 min
1 h 20 min
30 min
15 min
30 min
30 min
20 min
15 min
30 min
8h

7
10 min
2h
1 h 40 min
1h
1 h 40 min
40 min
25 min
40 min
40 min
20 min
15 min
30 min
10 h

8
10 min
1 h 20 min
1 h 45 min
1h
1 h 50 min
20 min
40 min
40 min
40 min
40 min
20 min
15 min
20 min
10 h

PER SAVAIT

9
10 min
2h
1 h 30 min
1 h 20 min
2h
40 min
1h
1h
50 min
20 min
50 min
20 min
20 min
20 min
20 min
13 h

10
10 min
2h
2h
1 h 30 min
2h
50 min
1h
1h
30 min
50 min
20 min
30 min
20 min
13 h

PSTB. Nor dami orientuotis, kiek laiko skirti nam& darbams vienai pamokai, nurodyt7 laik7 dalinkite iš savo dalyko pamok& skai/iaus per
savait<. III – IV (11-12) klas se nam& darbams per savait< rekomenduojama skirti 13 val.

