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SIAULIU „ROMUVOS" GIMNAZIJOS KONSULTACINIU  VALANDV SKYRIM0 IR
KONSULTACIJU 0RGANIZAVIM0 TVARKOS APRASAS

1.  Konsultacines  valandos  gimnazijoje  skiriamos  siekiant padeti  mokiniams  mazinti  Ziniu  spragas,

pasiekimu atotrtiki, gerinti mokymosi pasiekimus, i§lyginti programu skirtumus bei tenkinti mokiniu
individualius ugdymosi poreikius. Konsultaciniu valandu paskirtis:
1.1.    suteikti   galimyb?   gabiems   mokiniams   i§samiau   nagrineti   mokomala   medziaga,   rengtis
olimpiadoms, konkursams;
1.2.  padeti specialiviu poreikiu mokiniams  ir mokiniams, turintiems mokymosi sunkumu,  isisavinti
mokomaja medziaga, i§taisyti mokymosi spragas;
1.3. konsultuoti 3 klasiu mokinius, rengian6ius gimnazijos projektus;
1.4. konsultuoti mokinius, rengian6ius brandos darba;
1.5. konsultuoti mokinius, besimokan6ius namuose;
1.6. padeti 4 klasiu mokiniams pasirengti  brandos egzaminams;
1.7. padeti 2 klasiu mokiniams pasirengti pagrindinio ugdymo pasiekimu patikrinimui (PUPP);
1.8. teikti mokymosi pagalba mokiniams, praleidusiems pamokas del svarbiu pateisinamu priezas6iu;
1.9. padeti pastangas ir motyvacija rodantiems mokiniams likviduoti susidariusias spragas;
I.10. teikti mokymosi pagalba mokiniams, grizusiems (atvykusiems) i§ uzsienio;
I.11. padeti  1  klasiu mokiniams, nepasiekusiems pazangos per I pusmeti;
1.12. padeti mokiniams, atvykusi/ems i gimnazija mokslo metu eigoje, i§lyginti programu skirtumus.
2.  Konsultacines valandos skiriamos  i§ gimnazijos ugdymo plano pamoku,  skirtu mokinio ugdymo

poreikiams  tenkinti.  Konsultacijos  gali  btiti  kontaktines  arba  nuotolines,  grupines  (3  mokiniai  ir
daugiau) arba individualios. Nuotolines konsultacijos organizuojamos atskiru  direktoriaus isakymu
arba tvarkomuoju ra§tu. Konsultacijos trukme -45 min.
3. Konsultacines valandos mokslo metu pradzioje itraukiamos i mokytojo etato krdvi, atsizvelgiant i
ugdymo plano galimybes ir le§as, skirtas ugdymo planui igyvendinti, mokytojo poreik! ir galimybes.

{vertinus panaudotu valandu tikslinguma, per mokslo metus mokytojui gali bnti skiriamas papildomas
konsultaciju skai6ius.  Pagal ugdymo tvarkara§5ius mokytojo nevestos pamokos gali btiti perkeltos i
konsultacijas.
4.   Atsizvelgdamas   i   konsultacijoms   skirtu   valandu   skai5iu,   mokytojas   parengia   ir   paskelbia
mokiniams  grupiniu kontaktiniu konsultaciju grafika menesiui ar ilgesniam periodui.   Konsultacijos
organizuojamos   laiku,   kai  nevyksta  pamokos  mokiniams,   kuriuos  moke  mokytojas;   i§imtinais
atvejais  konsultacijos  gali  vykti  per  ilgasias pertraukas  atitinkamai  i5destant konsultacijoms  skirta
laika.   Individualiu  konsultaciju  laika  mokytojas  suderina  su  mokiniu  ir  apie  konsultaciju  laiky

(grafika) informuoja  el. Iai§ku sekretoriata iki prasidedant konsultacijai(-oms).
5. Individualios konsultacijos mokiniui gali buti skiriamos:
5.1.  tevams   kreipusis  i  gimnazijos  direktoriu ar direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui   del  galimybes
suteikti jo vaikui tarn tikro dalyko konsultacijas;



5.2.  mokiniams,  kurie  motyvuotai  kreipesi  i    direktoriu  arba  pavaduotoja    ugdymui  del  ugdymo

pagalbos;
5.3. direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo ugdymui iniciatyva;
5.4. mokytojo iniciatyva, suderinus su direktoriumi.
6. Individualios konsultacijos neskiriamos mokiniams, praleidusiems (praleidziantiems) pamokas be
svarbios  pateisinamos  priezasties,  taip  pat  nedirbantiems  pamokoje,    pazeidinejantiems  pamokose
drausm?.
7.  Rekomenduojama konsultacijas organizuoti  mokiniu grupei  pagal  ta pa6ia ugdymo(-si)  paskirtj,

pvz: mokiniams, besirengiantiems brandos egzaminui, pagrindinio ugdymo pasiekimu patikrinimui,
turintiems mokymosi sunkumu,  1  klasiu mokiniams ir kt.
8.  Mokytojas taip pat   paskelbia mokiniams kitu, to paties dalyko,  mokytoju konsultaciju grafikus;

mokinys gali lankyti pasirinkto mokytojo konsultacijas.
9.  Apmokejimas  uZ  pravestas  konsultacijas.  Pravestu  konsultaciju  ir   jose    dalyvavusiu  mokiniu
apskaitos tvarkymas :
9.1.  kai  mokiniu  mokymui  namuose  skirtos  konsultacines  valandos  yra  idetos  i  mokytojo  etatini
krtivi,  mokytojas  konsultacijas  veda  pagal  direktoriaus  patvirtinta tvarkara§ti  ir ju  apskaita tvarko
TAMO dienyne; nevestos konsultacines valandos i5keliamos i kitas konsultacijas;
9.2. kai mokiniu mokymui namuose skirtos konsultacines valandos neidetos i mokytojo etatini krtivi,
mokytojas  konsultacijas  veda  pagal  direktoriaus  patvirtinta  tvarkara§ti,  apskaita  tvarko  TAMO
dienyne ir mokytojui apmokama kiekviena menesi uZ pravestu konsultaciju faktq;
9.3.  kai  konsultacines  valandos,  skirtos  brandos  ar  projektiniam  darbui  konsultuoti,  yra  idetos  i
mokytojo etatini krtivi, ju apskaita tvarkoma vadovaujantis darbu rengimo apra§ais;
9.4.   kai   konsultacines  valandos,   skirtos  brandos  ar  projektiniam   darbui   konsultuoti   ne!detos  i
mokytojo  etatini  krtivi, ju  apskaita  tvarkoma  vadovaujantis  darbu  rengimo  apra§ais  ir  apmokama

pagal mokytojo pateikta ataskaitq (prane§ima) laisva forma el. Iai§ku i sekretoriata;
9.5.   mokiniu,   dalyvavusiu   konsultacijose   (pagal   grafika,   individualiose   ,   papildomai   skirtose

grupinese),  apskaita laisva forma tvarko  mokytojas ( fiksuoja mokinio varda, pavard?, konsultavimo
data ir paskirti);
9.6. uZ konsultacijas, neidetas mokytojo etatini krtivi apmokama kiekviena menesi, pagal mokytojo

pateikta   ataskaita   apie   pravestu   konsultaciju   skai6iu   per   nustatyta   laikotarpi,   vadovaujantis
gimnazijos darbuotoj u darbo apmokej imo sistemos apra§u.
10.   Mokytojo  etate   skirtos   ir     nepanaudotos  (nenaudojamos)   konsultacines  valandos  gali   btiti

perkeltos dalyko programai(-oms) igyvendinti arba kitoms kontaktin6ms veikloms vykdyti.
11.   Konsultaciniu   valandu   skyrimo   ir  konsultaciju  organizavimo  tvarkos  apra5o   igyvendinima

prizitiri gimnazijos direktorius arba jo paskirtas darbuotojas.


