
 

 
 

ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

NAMŲ DARBŲ  SKYRIMO MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS 
 

 
 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 
1. Namų darbų skyrimo tvarkos aprašas yra skirtas Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos 

mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. 

2. Namų darbų skyrimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 

rekomendacijomis. 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 
2. Tikslas – skatinti mokytojų bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir reguliuojant mokinių 

mokymosi krūvius. 

3. Uždaviniai: 

3.1. Įtvirtinti pamokoje išeitą medžiagą, panaikinti mokymosi spragas, individualizuojant ir 

diferencijuojant skiriamas užduotis. 

3.2. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. 

3.3. Ugdyti mokinio pareigingumą, atsakomybę ir savarankiškumą, planuojant ir pasirenkant 

mokymosi laiką. 

3.4. Ugdyti gebėjimą pamokoje įgytas žinias taikyti sprendžiant praktines užduotis. 
 

NAMŲ DARBŲ SKYRIMO PRINCIPAI 
 
4. Principai: 

4.1. Konkretus ir aiškus užduoties formulavimas. 

4.2. Užduoties motyvavimas. 

4.3. Atliktų namų darbų nuoseklus tikrinimas. 

4.4. Namų darbų atlikimo ir jų įvertinimo aptarimas. 

4.5. Namų darbų užduočių diferencijavimas, atsižvelgiant į individualius mokinių gebėjimus: 

- turintiems mokymosi motyvaciją, itin gabiems mokiniams skirti kūrybines, ugdančias kritinį 

mąstymą, gebėjimą analizuoti ir vertinti informacinius šaltinius, lavinančias užduotis. 

- stokojantiems mokymosi motyvacijos, mokymosi sunkumų turintiems mokiniams skirti 

padedančias stiprinti savigarbą, įtvirtinti gautas žinias, šalinti mokymo(-si) spragas namų darbų 

užduotis. 

- skirti tokius namų darbus, kad jie lavintų praktinius mokinio sugebėjimus, skatintų teorines žinias 

pritaikyti praktiškai;  

 

NAMŲ DARBŲ SKYRIMAS 
 
5. Mokytojas nustato: 

5.1. Namų darbų skyrimo poreikį. 

5.2. Namų darbų užduočių turinį, atlikimo būdus.  

6.  Mokiniams,  kurie  lanko  specialiojo  pedagogo  užsiėmimus,  skiriamus  namų  darbus                

specialusis pedagogas derina su dalyko mokytoju. 



7. Namų darbų užduotys gali būti: 

7.1. Trumpalaikės – privaloma atlikti iki kitos mokomojo dalyko pamokos. 

7.2. Ilgalaikės – privaloma atlikti iki sutartos datos. 

8. Mokytojai, skirdami namų darbus, diferencijuoja ir individualizuoja užduotis, aptaria su 

mokiniais, paaiškina jų skyrimo tikslingumą. 

9. Klasėje dirbantys mokytojai bendradarbiauja derindami namų darbų užduočių atlikimo laiką, 

atsižvelgdami į priimtą susitarimą dėl namų darbų atlikimo trukmės (1 priedas). 

 Pastaba: rekomenduojamos grožinės literatūros skaitymas neįskaitomas į mokinio mokymosi krūvį. 

10. Jei skiriami didesnės apimties namų darbai (pvz. projektiniai darbai), informuoti kitų mokomųjų 

dalykų mokytojus. 

11. Mokytojai privalo tą pačią dieną, kai buvo skirti namų darbai, aiškiai suformuluotas namų darbų 

užduotis įrašyti elektroniniame dienyne. 
12. Specialiojo pedagogo skiriamos namų darbų užduotys įrašomos mokomojo dalyko sąsiuvinyje. 
13.  Jei  mokiniai  ruošiami  olimpiadoms,  konkursams,  apie  tai  informuojami  kitų  dalykų 
mokytojai. 

14. Namų darbai neskiriami mokinių atostogoms, prieš šventines dienas. 

15. Pamokoms neįvykus (dėl įvairių priežasčių), namų darbai turiniui įgyvendinti neskiriami. 

 

 
NAMŲ DARBŲ TIKRINIMAS IR VERTINIMAS 

 
16. Namų darbų užduotys turi būti patikrinamos mokytojo pasirinktais būdais ir metodais. 

17. Vertinimas už namų darbus skiriamas pagal metodinėje grupėje mokomojo dalyko vertinimo tvarką. 
18. Mokyklos vadovai  vykdo namų darbų skyrimo stebėseną. 
 

 
 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
19. Mokiniams, lankantiems pailgintos darbo dienos grupę bei neturintiems sąlygų namų darbus atlikti 

namuose, sudaromos sąlygos atlikti namų darbus mokykloje. 

20. Tvarkos aprašo keitimą gali inicijuoti mokyklos administracija, mokinių savivaldos ir mokytojų 

tarybos nariai. 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas 

 
 

NAMŲ DARBŲ APIMTIS 1-4 KLASIŲ MOKINIAMS 
 

 
 

 
Tėvų ir mokytojos sutarimu 1-2 klasių mokiniams namų darbų atlikimui skiriama iki 0,5 val. per dieną. 
 
3-4 klasių mokiniams namų darbų atlikimui skiriama ne daugiau kaip 1 val. per dieną. 

 



 
 
 

NAMŲ DARBŲ APIMTIS 5-8 KLASIŲ MOKINIAMS PER SAVAITĘ 
 

 
 

Dalykas 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 

Lietuvių kalba 2 val. 1 val. 30 min. 2 val. 10 min. 1 val. 50 min. 

Anglų kalba 1 val. 10 min. 1 val. 1 val. 20 min. 1 val. 45 min. 

Rusų kalba – 1 val. 45 min. 45 min. 

Matematika 1 val. 40 min. 1 val. 20 min. 1 val. 30 min. 1 val. 20 min. 

Biologija – – 45 min. 20 min. 

Gamta ir žmogus 40 min. 30 min. – – 

Fizika – – 25 min. 45 min. 

Chemija – – – 45 min. 

Istorija 40 min. 30 min. 45 min. 45 min. 

Geografija – 30 min. 45 min. 45 min. 

Kiti mokslai 1 val. 20 min. 1 val. 10 min 1 val. 35 min. 1 val. 45 min. 

Iš viso valandų per 
savaitę: 

 

7,5 val. 
 

7,5 val. 
 

10 val. 
 

10 val. 
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