
ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA 

BENDRI RAŠTO KULTŪROS REIKALAVIMAI  

 

1. Reikšdami mintis žodžiu bei raštu mokykloje ir už jos ribų, moksleiviai turi laikytis šių 

reikalavimų: 

 per pamokas, kitus užsiėmimus bei pertraukas kalbėti bendrine lietuvių kalba, taisyklingai 

kirčiuoti žodžius, aiškiai ir tiksliai reikšti mintis, 

 nuolat turtinti žodyną. Iš perskaitytų knygų stengtis suvokti ir įsiminti ne tik autoriaus 

mintis, bet ir kalbinės raiškos ypatybes, mokytis taiklių, vaizdingų žodžių, posakių; savo  

kalboje nevartoti parazitinių žodžių, nevykusių naujadarų, 

 atsakyti į mokytojo klausimus aiškiai, glaustai, rišliai, teiginius grįsti pavyzdžiais, 

nenukrypti nuo temos. 

2. Mokinys privalo turėti kiekvieno mokomojo dalyko sąsiuvinius (pagal mokytojo reikalavimus), 

rašyti standartiniuose sąsiuviniuose. Negalima vietoje sąsiuvinių naudoti bloknotų ar atskirų lapų; 

tausoti sąsiuvinius, knygas, kitas mokymo priemones. Neplėšyti lapų, nepradėti naujo sąsiuvinio, 

kol neprirašytas senasis. 

3. Kiekviename sąsiuvinyje turi būti paraštės (to reikalauja kiekvienas mokytojas). 

4. Sąsiuviniai turi būti tvarkingi, švarūs ir aplenkti (gali būti naudojami ir stori ar pusiau stori 

sąsiuviniai). Juose mokinys rašo nuosekliai, taisyklingai, aiškiai. 

5. Kiekvieno sąsiuvinio antraštė užrašoma taip: 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 

6A kl. mok. Petro Petraičio 

lietuvių kalbos darbai (matematikos darbai ir t.t.) 

 

6. Kalbų pamokoms mokinys naudoja sąsiuvinius linijomis, tiksliųjų, socialinių ir gamtos mokslų – 

langeliais. 

7. Data sąsiuviniuose rašoma paraštėje (išskyrus užsienio kalbų) taip: 2013-09-02, 13-09-02, 09-02 

arba nenaudojant brūkšnelių – 2013 09 02, 13 09 02, 09 02. Draudžiama tarp skaičių rašyti taškus! 

8. Elektroniniame TAMO dienyne užpildžius langelius Pamokos tema, Klasės darbas, Namų 

darbas kiekvieną sakinį baigti tašku. 

9. Sąsiuviniuose kiekviena antraštė atskiriama tuščia linija, o toliau užduotis rašoma į kiekvieną 

eilutę. 

10. Skaičiai rašomi romėniškais (XX a., III tomas, Grigalius XIII …) arba arabiškais (7 kl., 1998 

m., 1740 - 1796, 5 pav., …) skaitmenimis. 

11. Mokinys, atlikdamas užduotis, pabraukia raides, skaičius, braižo lenteles, grafikus įvairių spalvų 

priemonėmis, išskyrus raudoną. Tik mokytojas pažymi klaidas ir ištaiso jas raudonai. 



12. Dalyko mokytojui pageidaujant, paskutinieji sąsiuvinio puslapiai gali būti skiriami įvairioms 

pastaboms ar juodraštiniams skaičiavimams.  

13. Trumpą apklausą, atsakymus į klausimus mokinys gali rašyti į lapelį. Jis turi būti su paraštėmis, 

reikiamo dydžio.  

14. Kontrolinių darbų sąsiuvinius mokytojas laiko klasėje. Esant reikalui, mokinys parsineša namo, 

o kitą pamoką vėl grąžina mokytojui.  

15. Mokiniai visus mokslo metus saugo vadovėlius, jų neplėšo, nerašo juose, nelanksto lapų, 

nebrauko žodžių ir sakinių, nespalvina paveikslų. Pasibaigus mokslo metams tvarkingą vadovėlį 

grąžina klasės vadovui. 

16. Kiekvienas mokinys, gavęs vadovėlį, aiškiai įrašo savo pavardę, vardą, klasę į vadovėlio 

kortelę. 

17. Rekomenduojama mokiniui turėti juodraštį (atskirus lapus, sąsiuvinį, užrašų knygelę).  

18. Įvairių dalykų mokytojai (ne tik lituanistai), taisydami mokinių rašto darbus, pažymi 

akivaizdžias rašybos ir skyrybos klaidas. 

19. Projektiniai darbai rašomi ranka arba tekstas surenkamas kompiuteriu (pagal mokytojo 

reikalavimą). 

20. Pareiškimą, prašymą, pasiaiškinimą ir t. t. mokiniai rašo vadovaudamiesi reikalų raštų 

instrukcija. 

 

Pasiūlyta lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės susirinkime 2013-09-17. 

Pataisyta ir pritarta metodinės tarybos posėdyje 2013-09-19, protokolo nr. 5 

 

 


