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PLUNGĖS RAJONO ALSĖDŽIŲ STANISLOVO NARUTAVIČIAUS  

GIMNAZIJOS KONTROLINIŲ DARBŲ VERTINIMO, NAMŲ DARBŲ APIMTIES IR 

SKYRIMO TVARKA  

1.Mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas.   

2.Apie kontrolinį darbą dalyko mokytojai mokinius informuoja ne vėliau kaip prieš savaitę. Su mokiniais 

aptariama kontrolinio darbo struktūra, jo tikslai, vertinimo kriterijai.   

3. Mokytojai kontrolinius darbus derina su mokiniais ir tarpusavyje, juos fiksuoja kontrolinių darbų 

grafike ne vėliau kaip prieš savaitę ir žodžiu informuoja mokinius. Dėl svarbių priežasčių (jei oro 

temperatūra 20 laipsnių šalčio ir žemesnė 5 kl., esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai 

– 6-8, I-IV kl.; mokyklai priėmus sprendimą dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, 

keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei; paskelbus ekstremalią situaciją; dėl dalyko mokytojo 

ligos arba artimųjų mirties) mokytojai, suderinę su mokiniais, turi teisę kontrolinio darbo laiką keisti.   

4. Kontrolinio darbo grafiko privaloma laikytis.   

5. Paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų kontrolinis darbas 

neorganizuojamas.   

6. Informaciniai testai, bandomųjų egzaminų darbai, direkcijos kontroliniai darbai, suderinus su 

mokyklos administracija, organizuojami iki mokinių pavasario atostogų.   

7. Mokytojai kontrolinio darbo rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip po 1 savaitės.  Su kiekvienu 

mokiniu individualiai aptaria jo sunkumus ir galimybes, organizuoja kontrolinio darbo įsivertinimą, 

numato tolesnį mokymą(-si).   

8. Mokinys, dėl ligos ar kitų pagrįstai pateisinamų priežasčių nedalyvavęs kontroliniame darbe, turi teisę 

atsiskaityti sutartu su mokytoju laiku. Mokinys, be pateisinamos priežasties nedalyvavęs 

kontroliniame darbe, tokią teisę praranda ir jam rašomas nepatenkinamas įvertinimas.   

9. Rekomenduojama kontrolinio darbo neperrašyti.   

10. Namų darbų apimtis negali viršyti 2 val. per dieną.   

11. Priešmokyklinio amžiaus vaikams ir 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami.   

12. Namų darbai neskiriami 3-12 klasių moksleiviams atostogų laikotarpiui, savaitgaliams, švenčių 

dienoms.   

13. Namų darbų užduotys diferencijuojamos pagal mokinius: turintiems mokymosi motyvaciją, gabiems 

mokiniams skiriamos kūrybinės, kritinį mąstymą ugdančios, gebėjimą analizuoti ir vertinti 

informacinius šaltinius, lavinančios užduotys, o neturintiems mokymosi motyvacijos, mokymosi 

sunkumų turintiems mokiniams skiriamos namų darbų užduotys, padedančios stiprinti savigarbą, 

įtvirtinti gautas žinias, šalinti mokymosi spragas.   

   

   



  


