PATVIRTINTA
Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos
direktoriaus 2018-09-05
įsakymu Nr. V-116

1-8 KLASIŲ MOKINIŲ UŽRAŠŲ TVARKOS REIKALAVIMAI
1. Sąsiuviniai / Pratybos / Mokymosi dienoraštis turi būti tvarkingi, nepripiešti, su visais lapais,
raštas aiškus, įskaitomas.
2. Viršelyje užrašomas mokyklos pavadinimas, klasė, mokinio vardas, pavardė, sąsiuvinio paskirtis:
Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazijos

Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazijos

5a kl. mok. Vardenio Pavardenio

5a kl. mok. Vardenio Pavardenio

lietuvių kalbos darbai

matematikos darbai

Jei žodžiai netelpa į eilutę, viršelyje priklijuoti lapelį iš sąsiuvinio linijomis, užrašyti ant jo.
Užsienio kalbai skirtų sąsiuvinių antraštės užrašomos mokytojo nustatyta tvarka.
3. Sąsiuviniuose turi būti laikomasi išorinės ir vidinės puslapio pusės paraščių (baigiant eilutę,
negalima rašyti į paraštę).
4. Specialius žymėjimus (jeigu reikia) atlikti tik išorinėje paraštėje.
5. Data rašoma išorinėje puslapio paraštėje. Datos rašymo pavyzdžiai: 2018 09 01 / 2018-09-01 / 09-01
Užsienio kalbai skirtuose sąsiuviniuose data rašoma mokytojo nustatyta tvarka.

6.

Pamokos tema rašoma eilutės viduryje, taškas po pavadinimo nerašomas.

7.

Būtina užrašyti atliekamo pratimo numerį (pavyzdys: 4.).

8. Po pamokos temos /užduoties / pratimo numerio / praėjusios pamokos darbo paliekamas eilutės
tarpas.
9. Kuriamo teksto pirma eilutė rašoma atitrauktai nuo krašto. Sakinys pradedamas didžiąja raide.
10. Tvarkingai (naudotis pieštuku ir liniuote) brėžti lenteles, schemas, diagramas.
11. Rašyti mėlynos arba juodos spalvos rašikliu.
12. Įsivertinimą atlikti kitos spalvos rašikliu, išskyrus raudoną. Jeigu reikia, informaciją pasižymėti
skirtingų spalvų žymekliais.
13. Korektoriaus nenaudoti. Klaidingai parašytas žodis / žodžio dalis / sakinys nubraukiamas tik vienu
brūkšniu.
14. Įskaitinių darbų sąsiuviniai/segtuvai turi būti atskiri ir laikomi klasėje.

***
,,1 – 8 klasių mokinių užrašų tvarkos reikalavimų“ vertinimas:
kartą per pusmetį (iki sausio mėn.pabaigos ir iki gegužės mėn. pabaigos) ,,1-8 klasių mokinių užrašų
tvarkos reikalavimų“ laikymąsi vertina dalyko mokytojas. Įvertinimas (lygis) rašomas ,,Mokymosi
dienoraštyje“ (46 p.):
3 lygis – laikosi 14-12 reikalavimų;
2 lygis – laikosi 11-7 reikalavimų;
1 lygis – laikosi 6 ir mažiau reikalavimų.
________________________________

