
ŠIAULIŲ "ROMUVOS" GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MOKINIŲ KO SULTACIJŲ ORGANJZAVIMO

2017 m. spalio 2 d. Nr. V-275
Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo istatymo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo; 2017 m. sausio 17 d. isakymu Nr XIII-198,
27.4 punktu bei Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais,

I. N u s tat a u, kad, siekiant įgyvendinti ugdymo planą, tenkinti individualius mokinių
poreikius. gerinti mokinių pasiekimus gimnazijoje, gali būti organizuojamos konsultacijos, kurių tikslas:

1.1. suteikti galimybę gabiems mokiniams giliau nagrinėti mokomąją medžiagą, ruoštis
olimpiadoms, konkursams;

1.2. padėti isisavinti mokomąją medžiagą mokiniams, ne mažiau kaip dvi savaites praleidusiems
pamokas dėl ligos, dalyvavusiems gimnazijos organizuotoje projektinėje veikloje, spec. poreikių turintiems
mokiniams;

1.3. padėti pastangas rodantiems mokiniams likviduoti susidariusias kurso spragas;
1.4. sudaryti galimybę savarankiškai arba nuotoliniu būdu besimokantiems mokiniams

konsultuotis, atsiskaityti.
1.5. padėti iš užsienio grįžusiems mokiniams likviduoti dalykų programų skirtumus.
2. N u s tat a u tokią konsultacijų o~ganizavimo, vykdymo, priežiūros bei apmokėjirno už jas

tvarką:
2.1. konsultacijos skiriamos:
2.1.1. tėvams kreipusis i gimnazijos administraciją (žodžiu, skambučiu, e-paštu lr kt.) dėl

galimybes suteikti tam tikro dalyko konsultacijas;
2.1.2. mokiniams motyvuotai kreipusis i dalyko mokytoją, administraciją;
2.1.3. mokytojams išreiškus tiesioginiam vadovui motyvuotą konsultacijos poreiki.
2.1.4. mokytojams siekiant užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, jei dėl įvairių priežasčių

pamokos nevyko pagal tvarkaraštį. Tuo atveju dirbama su visa mobilia grupe;
2.2. konsultacijos neskiriarnos mokiniams:
2.2.1. praleidžiantiems pamokas be pateisinamos priežasties ir i jas vėluojantiems;
2.2.2. nedirbantiems pamokose, pažeidinėjantiems jose drausmę;
2.3. konsultacijų skaičius dalykui ir mokytojui nustato direktoriaus, atsižvelgdamas i turimus

finansinius išteklius, mokytojų galimybes, poreiki ir kt;
2.4. konsultacijos teikiamos ne mažesnei nei penkių mokinių grupei;
2.5. išimtiniais atvejais, suderinus su tiesioginiu vadovu (mokinių rengimas ŠMM

organizuojamoms olimpiadoms, konkursams, ne mažiau kaip dvi savaites praleidusių pamokas dėl ligos, iš
užsienio grižusių mokinių, dalyvavusių gimnazijos organizuotoje projektinėje veikloje, turinčių specialiųjų
poreikių, savarankiškai, nuotoliniu būdu arba namuose besirnokančių mokinių konsultavimas, ir kt.);

2.6. konsultacijos vykdomos ne pamokų metu, mokiniui(-iams), tėvams, administracijai. laiką
individualiai suderinus su mokytoju, kurio konsultacijos pageidaujama;

2.7. visais atvejais mokytojas konsultacijų poreiki mokiniui, mokinių grupei iš anksto
(rekomenduojama prieš vieną darbo dieną iki konsultacijų pradžios) aptaria su dalyką kuruojančiu vadovu;



2.8. prieš konsultacijos pradžią mokytojas žodžiu informuoja budintį vadovą, Go neradęs -
sekretorę).

2.9. konsultacijos metu mokiniai apie dalyvavimą joje įsirašo į konsultacijų apskaitos lapą
(pridedama), kuris po konsultacijos grąžinamas į sekretoriatą;

2.10. už mokinių konsultavimą, dirbant penkių mokinių ar didesnėse grupėse arba 2.5. punkte
išvardintais atvejais, mokama už faktines valandas pagal pateiktus konsultacijų apskaitos lapus, nuo praeito
mėnesio 25 d. iki einamojo mėnesio 24 d. imti nai, atsižvelgiant į mokytojo išsilavinimą, pedagoginio darbo
stažą, kvalifikacinę kategoriją;

2.11. už mokinių konsultavimą kitais atvejais (dirbant mažesnėje nei penkių mokiniai grupėje),
apmokėjimas neskiriamas. Pagal mokytojų pateiktus konsultacijų apskaitos lapus nuo praeito mėnesio 25 d.
iki einamojo mėnesio 24 d. imtinai kompensuojama skiriant laisvas valandas mokinių atostogų metu
(atitinkamai pravestų konsultacijų skaičiui);

2.12. už mokinių konsultavimą, apibrėžtą 2.9. punkte mokytojas gali atsisakyti apmokėjimo ir
prašyti kompensavimo skiriant laisvas valandas mokinių atostogų metu (atitinkamai pravestų konsultacijų
skaičiui).

3. Isakymas įsigalioja 2017 m. spalio 9 d.
4. Pripažįstu netekusiu galios direktoriaus 2016-06-14 įsakymą Nr. V-144.
5. Su įsakymu mokytojus supažindinti elektroniniu paštu.
6. Įsakymą skelbti gimnazijos tinklalapyje.

Direktorius Vytautas Giedraitis

Vidurinio ugdymo skyriaus vedėja
Kristina Gerčaitė ~
2017-10-02 ,.-/
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Mokinio vardas,
pavardė Klasė

Lankomumas
(geras,

patenkinamas,
blogas)

Vėlavimas Konsultacijos
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