VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA
BENDRIEJI LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO
REIKALAVIMAI
1. Sąsiuvinių tvarkos ir datos rašymo reikalavimai:
a. Sąsiuvinių antraštės:
Viešosios įstaigos
Pranciškonų gimnazijos
6b klasės mokinio
Jono Jonaičio
(dalyko) darbai/ (dalyko) kontroliniai darbai
Viešosios įstaigos
Pranciškonų gimnazijos
IVGb klasės mokinio
Jono Jonaičio
(dalyko) darbai/ (dalyko) kontroliniai darbai
b. Datos rašymas:
Data rašoma atskiriant metus, mėnesį ir dieną brūkšniais. Pvz.: 2013-09-01.
Data rašoma sąsiuvinio paraštėje, nekeliama į naują eilutę.
c. Rekomenduojama pamokose rašyti mėlynu, ryškiu rašikliu, nenaudoti koregavimo
priemonių (baltalo), taisyti braukiant vienu brūkšniu.
2. Gimnazijos klasių rašymas:
Gimnazijos klasės rašomos romėniškais skaitmenimis, žodis „gimnazijos“ trumpinamas
„G“. Pvz.: IIIG klasė.
3. Reikalavimai privalomi visiems Gimnazijos darbuotojams:
a. Visų dalykų mokytojai vartodami kalbą, taisydami mokinių rašto darbus ir kalbėjimo
klaidas vadovaujasi valstybinės kalbos įstatymu (žr.: www.vlkk.lt).
b. Mokytojai gali naudotis ir kabinetų stenduose paskelbti lietuvių k. ir etnokultūros
mokytojų metodinės grupės parengtus „Pedagogams aktualių žodžių, jų formų ir
konstrukcijų vartojimo pavyzdžius“, papildyti šias rekomendacijas pateiktu įsidėmėtinų
kirčiavimo atvejų sąrašu.
c. Mokytojai raginami skatinti mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis
žodžiu ir raštu per dėstomo dalyko pamokas.
d. Kiti Gimnazijos darbuotojai vadovaujasi šiais reikalavimai savo veikloje.
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4. Gimnazijos dokumentuose numatyti susitarimai dėl lietuvių kalbos raštingumo
stiprinimo ir kalbos ugdymo reikalavimų:
a. Gimnazijos 2017-2018 ir 2018-2019 m. m. ugdymo plane numatytos valandos
raštingumui stiprinti: 5 kl. trumpalaikiai moduliai, III-IVG kl. pasirenkamieji rašybos ir
skyrybos moduliai.
b. Per informacinių technologijų pamokas mokiniai atlikdami užduotis privalo naudotis
lietuviška aplinka. Jeigu nesilaikoma šio reikalavimo, vienu balu mažinamas galutinis
įvertinimas.
c. Vertinant IIIG klasių mokinių privalomus metinius projektinius darbus, mokiniams
atitinkamai mažinamas pažymys ir už kalbos kultūros, rašybos bei skyrybos klaidas
(Metinių projektinių darbų nuostatai, patvirtinti Viešosios įstaigos Pranciškonų
gimnazijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.V-70).
d. Susitarta stebint Gimnazijos mokytojų pamokas papildomai vertinti ir mokytojo kalbos
kultūros žinias.
5. Renginiai, veiklos, skirtos bendriesiems kalbos ugdymo reikalavimams:
Renginio, veiklos pavadinimas
Dailiojo rašto konkursas

Data
2017 m. spalio mėn.

Skaitymo skatinimo veiklos, Tarptautinės
knygos dienos paminėjimas (IIIG kl.
mokinių metinis projektinis darbas)
Veiklos, skirtos skatinti taisyklingą
lietuvių kalbos vartojimą, lietuvių k.
savaitės organizavimas (IIIG kl. mokinių
metinis projektinis darbas)

2017 m. lapkričio mėn. –
2018 m. balandžio mėn.
2018 m. sausio mėn. –
2018 m. balandžio mėn.

Atsakingi
D.Ataitė ir 5 kl.
lietuvių k. mokytojos
Lietuvių kalbos
mokytojos
Lietuvių kalbos
mokytojos, IIIG kl.
mokiniai

