
                                                                                                                     5 priedas 

 

NAMŲ UŽDUOČIŲ SKYRIMO MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

        1. Namų užduočių skyrimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 bei 2019–

2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413.  

        2. Namų užduočių skyrimo tvarkos aprašas yra skirtas Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 

mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams). 

  

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

        3. Tikslas – skatinti mokytojų bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir reguliuojant 

mokinių mokymosi krūvius.  

        4. Uždaviniai:  

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

diferencijuojant skiriamas užduotis.  

        4.2. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją.  

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

mokymosi laiką.  

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

 

III. NAMŲ UŽDUOČIŲ SKYRIMO PRINCIPAI 
        5. Principai:  

        5.1. tikslingumas ir naudingumas: 

        5.1.1. konkretus ir aiškus užduoties formulavimas;  

        5.1.2. motyvuojančių mokytis užduočių skyrimas; 

        5.1.3. namų užduoties ir darbo pamokoje priežastinis ryšys. 

        5.2. nuoseklumas: 

        5.2.1.atliktų užduočių nuoseklus tikrinimas; 

        5.2.2. namų užduočių atlikimo ir jų įvertinimo aptarimas su mokiniais. 

        5.3. individualumas: 

        5.3.1. namų užduočių diferencijavimas, atsižvelgiant į individualius mokinių gebėjimus; 

        5.3.2.užduočių, padedančių mokiniui siekti numatytų mokymosi tikslų, skyrimas.  

 

IV. NAMŲ UŽDUOČIŲ SKYRIMAS 
       6. Mokytojas nustato:  

       6.1. namų užduočių skyrimo poreikį; 

       6.2. namų darbų užduočių turinį, atlikimo būdus.  



      7. Mokiniams, kurie lanko specialiojo pedagogo užsiėmimus, skiriamas namų užduotis specialusis 

pedagogas derina su dalyko mokytoju.  

      8. Namų  užduotys gali būti:  

      8.1. trumpalaikės – privaloma atlikti iki kitos mokomojo dalyko pamokos;  

      8.2. ilgalaikės – privaloma atlikti iki sutartos datos.  

      9. Mokytojai, skirdami namų užduotis, diferencijuoja ir individualizuoja jas, aptaria su mokiniais, 

paaiškina jų skyrimo tikslingumą.  

      10. Klasėje dirbantys mokytojai bendradarbiauja derindami namų užduočių atlikimo laiką bei turinį, 

atsižvelgdami į 2015-01-27 mokytojų tarybos posėdžio Nr. 1 priimtą susitarimą dėl namų darbų 

atlikimo trukmės (1 priedas).  

      11. Jei skiriami didesnės apimties namų darbai, informuoti kitų mokomųjų dalykų mokytojus.  

      12. Mokytojai privalo tą pačią dieną, kai buvo skirtos namų užduotys, aiškiai suformuluotas namų 

užduotis įrašyti elektroniniame dienyne.  

      13. Specialiojo pedagogo skiriamos namų užduotys įrašomos mokomojo dalyko sąsiuvinyje.  

      14. Jei mokiniai ruošiami olimpiadoms, konkursams, apie tai informuojami kitų dalykų mokytojai.  

      15. Atostogų laikotarpiui namų užduotys neskiriamos.  

 

V. NAMŲ DARBŲ TIKRINIMAS IR VERTINIMAS 
      16. Namų užduotys turi būti patikrinamos mokytojo pasirinktais būdais ir metodais.  

      17. Namų užduočių vertinimas atliekamas pagal patvirtintą mokomojo dalyko vertinimo tvarką 

(Kuršėnų Stasio   Anglickio progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese 

tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- )  

      18. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui  vykdo namų užduočių skyrimo stebėseną.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
      19. Tvarkos aprašo keitimą gali inicijuoti progimnazijos taryba, mokyklos direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba, mokytojų taryba.  

                                                                 __________________ 


