
Priedas Nr. 7 

 

KAUNO TARPTAUTINĖS GIMNAZIJOS 

BENDRIEJI KALBOS UGDYMO REIKALAVIMAI GIMNAZIJOJE 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Taisyklingas kalbos mokėjimas yra ypač svarbi asmenybės formavimosi ir kartu sėkmingo 

visų mokomųjų dalykų mokymosi sąlyga. Požiūris, kad mokinių kalba privalu rūpėti visų mokomųjų 

dalykų mokytojams - šių dienų mokyklos veiklos norma, įteisinta Lietuvos Respublikos valstybinės 

kalbos Švietimo įstatymais. Kaip ir visos kompetencijos, komunikavimo kompetencija 

sėkmingiausiai ugdoma tada, kai tampa visos bendruomenės rūpesčiu. 

1. Per visų dalykų pamokas mokiniai turėtų mokytis tinkamai vartoti dalyko sąvokas, 

taisyklingai jas tarti ir užrašyti. 

2. Mokiniams turėtų būti keliamas reikalavimas taisyklingai vartoti sakytinę ir rašytinę 

lietuvių kalbą visų dalykų pamokose,  nes jie  turi plėtoti pradėtus formuoti gebėjimus: kalbėti ir 

rašyti atsižvelgdami į tikslą ir adresatą, pasirinkti dalykiniam turiniui tinkamą raišką, taikyti teksto 

kūrimo ir suvokimo strategijas ir kt.  

3. Teigiamas požiūris į bendravimą lietuvių kalba – visų dalykų pamokose mokiniai gebės 

taikyti lietuvių kalbos žinias, konstruktyviai, kritiškai ir kūrybiškai komunikuoti įvairiais aktualiais 

klausimai visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. 

 

II. GIMNAZIJOS VADOVŲ FUNKCIJOS 

 

4.  Gimnazijos vadovai turi sudaryti reikiamas sąlygas, kad vadovaujamoje įstaigoje būtų 

nuosekliai vykdomas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas.  

5. Vadovai yra atsakingi už gimnazijos viešųjų užrašų, tvarkomųjų dokumentų ir kitų 

skelbiamų tekstų kalbos taisyklingumą.  

6. Sistemingai analizuoja, kaip mokytojai ugdo mokinių kalbą, kaip moko juos taisyklingai 

skaityti, kalbėti, rašyti, kaip tvarko gimnazijos, klasės ir mokomojo dalyko dokumentaciją ir kt.  

7. Vertindami mokytojų darbą, vadovai atkreipia dėmesį į gebėjimą puoselėti mokinių 

kalbos kultūrą, ugdyti meilę ir pagarbą gimtajam žodžiui. 

 

III. MOKYTOJŲ FUNKCIJOS 

 

8. Mokytojo kalba turi būti geros kalbos pavyzdys mokiniams. Todėl būtina kalbėti ir rašyti 

taisyklinga valstybine lietuvių kalba, laikytis bendrinės kalbos tarties, kirčiavimo, gramatikos ir 

leksikos normų.   



9.  Mokytojas atsako už pamokoje naudojamų vaizdinių priemonių, teksto, užrašų, įrašų ir 

kitos didaktinės medžiagos kalbą.  

10. Mokomąsias užduotis panaudoja kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių dėmesį į 

kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą.  

12. Skatinti mokinius rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per visų dalykų 

pamokas.  

13. Siekia, kad mokiniai taisyklingai skaitytų, tartų, kirčiuotų ir vartotų mokomojo dalyko 

mokslo šakos terminus. Kalbos patarimai ir taisymai mokiniams turėtų būti pateikiami taktiškai, 

netrikdant pamokos tėkmės ir nesudarant klasėje nereikalingos įtampos.  

14. Vertinant mokinių pasiekimus teikia grįžtamąją informaciją ir apie kalbos mokėjimą, 

nurodyti privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus.  

15. Mokytojai, tikrindami savo dalyko rašomuosius darbus, privalo juose ištaisyti arba 

pažymėti visas mokinių padarytas rašybos ir skyrybos, gramatikos klaidas ir atsižvelgti į jas vertinant 

atliktas užduotis.  

16. Ugdo kalbinę atsakomybę, kalbinę raišką, suvokiant tai kaip vieną iš prisistatymo viešoje 

erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą.  

17. Per visų dalykų pamokas siekia pratinti mokinius naudotis įvairiais kalbos praktikos 

žinynais, tarties, kirčiavimo, rašybos, aiškinamaisiais ir tarptautinių žodžių žodynais bei kitais 

informaciniais kalbos šaltiniais.  

18. Lietuvių kalbos mokytojai turėtų padėti kitų dalykų mokytojams mokinių kalbos ugdymo 

klausimais, supažindinti juos su aktualiausiomis kalbos kultūros problemomis, informuoti apie 

naujausią literatūrą, nagrinėjančią kalbos vartoseną.  

19. Tiek pamokų, tiek pertraukų metu visi mokytojai sudrausmina necenzūrinius žodžius 

vartojančius mokinius, įspėja apie gresiančias nuobaudas. 

 

IV. SĄSIUVINIŲ TVARKYMAS 
 
20. Mokiniai rašo standartiniuose sąsiuviniuose taisyklingai, tvarkingai, dailiai. Jų skaičių ir 

paskirtį nustato mokytojas. Sąsiuviniai aplenkiami. Kalbų pamokoms mokinys naudoja sąsiuvinius 

linijomis, o tiksliųjų mokslų – langeliais. Viename sąsiuvinyje negali būti kelių dalykų rašto darbų. 

Dalyko mokytojui pageidaujant, paskutinieji sąsiuvinio puslapiai gali būti skiriami įvairioms 

pastaboms ar juodraštiniams skaičiavimams. Trumpą apklausą, atsakymus į klausimus mokinys gali 

rašyti į lapelį, kuris turi būti tvarkingas, su paraštėmis, reikiamo dydžio. 

21. Rekomenduojama 1 - 4 klasių mokiniams rašyti rašaliniu parkeriu.  

22. Viršelyje užrašomas mokyklos pavadinimas, klasė, mokinio vardas ir pavardė, sąsiuvinio 

paskirtis.  



23. Mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, perbraukia klaidingai parašytą raidę ar žodį ir virš jo 

užrašo reikiamą.  

24. Klaidų taisymo būdą mokytojas pasirenka atsižvelgdamas į mokinių pajėgumą, klaidos 

pobūdį, temos nagrinėjimo etapą ir kt.   

25. Data rašoma taip:  

25.1. 1 ir 2 klasėse – per vidurį žodžiais, pavyzdžiui: liepos 1 d.; 2020 m. rugsėjo 1 d.;  

25.2. 3 - 8 klasėse – paraštėje trimis arabiškų skaitmenų grupėmis, rašant tarp jų brūkšnelius, 

pavyzdžiui: 2017-09-02 (taškas gale nededamas). Jei sąsiuvinio paraštės siauros, o mokinio rašomi 

skaitmenys platūs, galima rašyti tik mėnesį ir dieną: 09-02 (taškas gale nededamas).  

26. Nerašyti sąsiuvinio paraštėje. Naują pastraipą pradėti toliau nuo krašto. Tarp antraštės ir 

teksto paliekama tuščia eilutė.  

27. Rašomojo darbo tekstas pradedamas tame pačiame puslapyje, kur yra pavadinimas. Taškas 

po pavadinimo nededamas. 

28. Pareiškimą, prašymą, pasiaiškinimą ir t. t. mokiniai rašo vadovaudamiesi bendraisiais 

raštvedybos reikalavimais. 

29. Sąsiuvinių antraščių pavyzdžiai:  

 

     

 
Kauno tarptautinės gimnazijos 

5A  klasės mokinio  

Petro Petraičio 

lietuvių kalbos darbai 

 

 

 
Kauno tarptautinės gimnazijos 

IVA klasės mokinio 

Petro Petraičio 

matematikos darbai 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priedas Nr. 7.1  

 

KAUNO TARPTAUTINĖS GIMNAZIJOS 

VIENINGŲ KALBOS UGDYMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. ,,Vieningų kalbos ugdymų reikalavimų aprašas“ akcentuoja, kad gimtoji kalba yra ne tik 

bendravimo, bet ir kultūros raiškos priemonė. 

2. Dokumentas reglamentuoja lietuvių (gimtosios) kalbos ugdymą visoje ugdymo sistemoje. 

3. Aprašas sudarytas, remiantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2013 metų balandžio 15 d. įsakymu 

Nr. V-301 ,,Lietuvių kalbos ir kultūrinio raštingumo mokymo gerinimo priemonių planas 2013 - 2016 

metams ir 2013 -  2016 metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais. 

4. Vadovaujantis dokumentu, visi mokyklos darbuotojai bus skatinami sistemingai stebėti ir taisyti 

mokinių tarties, žodyno, kirčiavimo klaidas bei patys laikytis rašto kultūros ir kalbos kultūros 

reikalavimų. 

 

II. APRAŠO SUDARYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Mokykloje dirbantys asmenys suvoks, kad tik logiška, tikslia, aiškia, taisyklinga kalba galima 

tinkamai perteikti informaciją, deramai prisidėti prie kultūros ugdymo; be to, tobula kalba pati 

savaime yra  kultūros vertybė. 

2. Gimtosios kalbos mokėjimu ir pažinimu remiamasi mokantis kitų dalykų: kalba kuriamas ir 

perteikiamas kitų dalykų turinys. 

3.  Kalbėdami, diskutuodami, rašydami, pristatydami savo darbus mokiniai mokosi argumentuoti 

remdamiesi kitų dalykų patirtimi, mokosi tikslingai pasirinkti informaciją iš įvairių šaltinių, paaiškinti 

įvairių dalykų sąvokas, taisyklingai jas tarti ir rašyti, tinkamai pateikti citatas, nurodyti šaltinius. 

4. Skaitydami, sudarydami ir pildydami lenteles, braižydami diagramas ir grafikus mokiniai galės 

taikyti matematikos, informacinių technologijų ir kalbų patirtį. 

5. Siektina, kad per kitų dalykų (ne tik per gimtosios kalbos)  pamokas būtų laikomasi pagrindinių 

kalbinio raštingumo reikalavimų. 

6. Lietuvių (gimtosios) kalbos ir kitų mokomųjų dalykų ryšiai grindžiami bendrųjų gebėjimų, būtinų 

asmens komunikacinei ir kultūrinei kompetencijai įgyti, ugdymu. 

 

III. LIETUVIŲ KALBOS IR KULTŪRINIO RAŠTINGUMO MOKYMO GERINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

1. Mokomąsias užduotis (padalomoji medžiagą) panaudoti kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant 

mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą. 



2. Skatinti mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per visų dalykų 

pamokas ir ne pamokų metu. 

3. Vertinant mokinio pasiekimus,  teikti grįžtamąją informaciją ir apie kalbos mokėjimą: 

3.1. Taisyti didžiąsias gramatines, žodyno, skyrybos klaidas visų mokomųjų dalykų savarankiškuose 

ir kontroliniuose darbuose; 

3.2. Reikalauti, kad vadovaujantis rašto kultūros reikalavimais būtų užrašomi sąsiuviniai, data 

paraštėje ir pan. 

4. Per mokslo metus kiekvienai metodinei grupei suplanuoti ir  pravesti pamoką, integruotą su 

lietuvių kalba. 

5. Kalbų metodinėms grupėms inicijuoti kalbą ir kultūrą stiprinančias akcijas: 

5.1. Per mokslo metus organizuoti renginius, skirtus lietuvių kalbos puoselėjimui (pvz., lietuvių 

kalbos savaitė, raiškiojo skaitymo konkursas, viktorina ir pan.); 

5.2. Kiekviename kabinete esančiuose stenduose  skirti vietos vieningiems kalbos reikalavimams; 

5.3. Konsultuoti kitų dalykų mokytojus. 

6. Per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas naudojamos IKT priemonės (elektroniniai vadovėliai, 

mokymosi terpės, elektroniniai žodynai, platformos, instrumentai, kalbos konsultacijų bankas ir kt.); 

8. Mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir  bendrojoje programoje numatyto patenkinamo 

lygio, atsižvelgiant į mokinio krepšelio lėšas, sudaryti sąlygas išlyginti mokymosi spragas (1 

konsultacija per sav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


