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KLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO PROGIMNAZIJOS NAMŲ DARBŲ SKYRIMO IR 

VERTINIMO NUOSTATOS 

 

Skiriant namų darbus laikomasi šių nuostatų: 

1. Mokslo metų pradžioje aptariama su mokiniais, kaip bus skiriami ir tikrinami namų darbai. 

2. Namų darbų užduotis turi būti paaiškinta, mokiniams suprantama ir prasminga, trukmė ir 

sunkumas privalo atitikti mokinių amžių ir patirtį. 

3. Namų darbai neturėtų būti skiriami prieš pat skambutį ar jam nuskambėjus. Svarbu įsitikinti, 

kad visi girdėjo, suprato, kas užduota. 

4. Namų darbai skiriami ne tik iš pamokoje nagrinėtos temos, bet ir iš anksčiau eitų temų, 

siekiant ankstesnių žinių pakartojimo ir anksčiau įgytų gebėjimų įtvirtinimo.  

5. Numatoma užduočių diferenciacija (2-3 lygių), atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir 

poreikius.  

6. Namų darbų užduotys įrašomos į elektroninio dienyno skiltį „Namų darbai“ (nedalyvavusių 

pamokoje mokinių ir tėvų žiniai). Rekomenduojama rašyti tikslą: Pvz.: įtvirtinti/pagilinti/ 

susisteminti/pakartoti mokomąją medžiagą (konkrečiai įvardijama)/pamokos metu įgytas žinias, 

mokėjimus ir įgūdžius (konkrečiai įvardijama); ugdyti gebėjimus pritaikyti teoriją praktiškai/ 

įtvirtinti praktinius gebėjimus. Pvz., ugdyti/tobulinti/formuoti įgūdžius praktiniams uždaviniams 

spręsti/įtvirtinti praktinį nosinių raidžių taisyklių taikymą; patikrinti, ar/kaip suprato temą 

(konkrečiai įvardijama), siekiant grįžtamojo ryšio; ugdyti gebėjimą naudotis informaciniais 

šaltiniais. 

7. Planuojamas grįžtamasis ryšys, formuojamasis ar kaupiamasis vertinimas. 

8. Ugdoma mokėjimo mokytis kompetencija: mokiniai mokomi atlikti namų darbus, 

nusistatant prioritetus, skirstant juos pagal skubumą, sudėtingumą ir apimtį.  

9. Skiriama pakankamai laiko namų darbams pamokoje tikrinti, įsitikinama, kad visi mokiniai 

suprato ir suspėjo pasitikrinti. 

10.  Mokytojams, siekiant mažinti mokiniams namų darbų krūvį, rekomenduojama plėtoti 

inovatyvius mokymo(si) metodus, kurie skatintų kuo daugiau išmokti pamokoje. 

11. 1 klasėje mokytojo nuožiūra namų darbai gali būti skiriami skaitymo įgūdžiams lavinti ar 

rekomenduojant pabaigti darbą, kurio mokinys nespėjo atlikti klasėje. 

12. Pradinėse klasėse vieno dalyko namų darbams skiriama ne daugiau 10-15 min. Skirtinos 

integruotos užduotys. 

13. Dorinio ugdymo, dailės, muzikos, technologijų, informacinių technologijų dalykų namų 

darbai neskiriami. 

14. Namų darbai neskiriami prieš šventines dienas ir atostogas, po kontrolinių darbų, 1-4 

klasėje – prieš savaitgalius. 

15. Du kartus per metus – prieš Šv. Kalėdų ir vasaros atostogas − organizuojama „Savaitė be 

namų darbų“. 

16. Maksimalus laikas, skirtas namų užduotims atlikti: 

1 klasės     -  iki 2 val. per savaitę 

2  klasės    -  iki 4 val. per savaitę, 

3-4 klasės  - iki 6 val. per savaitę, 

5-6 klasės  -  iki 8 val. per savaitę, 

7-8 klasės  -  iki 10 val. per savaitę. 



 

17. Apytikris maksimalus vienos pamokos namų darbų atlikimui skiriamas laikas minutėmis 

(5-8 kl.): 

 

Dalykas 5-6 klasės 7-8 klasės 

Gimtoji kalba (rusų) ⃰ 20 25 

Lietuvių kalba ir literatūra ⃰ 20 25 

Užsienio kalba (anglų) 15 20 

Matematika 20 25 

Gamta ir žmogus, biologija  15 15 

Fizika - 15 

Chemija - - 15 

Istorija  15 15 

Geografija 15 15 

 

⃰ Grožinės literatūros skaitymas neįskaičiuotas. 

___________________________________________ 


