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MOKINIŲ KONSULTAVIMO TVARKA DALYKŲ MOKYTOJAMS KAZLŲ RŪDOS 

KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOJE 
 

1.Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje mokinių konsultavimo tvarka, skirta ugdymo 
kokybei gerinti. 

2.Visi mokytojai teikia dalykinę pagalbą visiems besikreipiantiems mokiniams, skirdami 

trumpalaikes konsultacijas. 
3.Konsultacijos skiriamos mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, dėl ligos 

praleidusiems daug pamokų, gabiems mokiniams, besiruošiantiems dalyvauti olimpiadose, 

konkursuose ir kt. 
4.Dėl konsultavimo gali tartis ir mokinys ir jo tėvai bei klasės auklėtojas. 
5.Mokytojas su mokiniais suderina konsultavimo laiką (laisvu nuo pamokų metu) bei vietą 

ir informuoja apie tai gimnazijos administraciją. 
6.Konsultavimas gali vykti individualiai su mokiniu, su dviem mokiniais ar mokinių grupe ( 

iki 5 mokinių). 
7.Vienam mokiniui konsultuoti skiriama ne daugiau kaip 1 akademinė valanda per savaitę iš 

vieno mokomojo dalyko. 
8.Mokytojas pravedęs konsultaciją užpildo Mokinių konsultavimo apskaitos lapą (priedas) 

ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną pristato direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 
9.Už mokinių konsultavimo priežiūrą ir apskaitą atsakingi direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 
10.Mokytojams vedusiems konsultacijas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų 

kiekvieno mėnesio pabaigoje nustatoma priemoka prie atlyginimo, kuri įforminama atskiru 

gimnazijos direktoriaus įsakymu (pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą Nr. 511 „Dėl 

biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 5.2 punktą). 
11.Priemoka už mokinių konsultavimą nustatoma už faktiškai dirbtą laiką pagal nustatytą 

darbo užmokesčio koeficientą. 
12.Mokiniams, kurie mokomi namuose, konsultacijos vedamos, pagal atskirą tvarkaraštį, 

laikantis šios tvarkos 8, 9, 10, 11 punktų. 
13.Mokinių konsultavimas organizuojamas lygių galimybių principu, užtikrinant 

kiekvienam mokiniui pagalbos prieinamumą. 
14.Su šia tvarka supažindinami visi Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos bendruomenės 

nariai. 
15.Tvarka skelbiama gimnazijos internetiniame puslapyje www.kaziogriniausgimnazija.lt ir 

elektroniniame dienyne www.manodienynas.lt. 
 

 ______________________ 
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                      Mokinių konsultavimo tvarkos dalykų mokytojams 
                      Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje 
                      priedas 
 
 

MOKINIŲ KONSULTAVIMO APSKAITOS LAPAS 

Mokytojo vardas, pavardė 
 

 

 
 
Mokinio (-ių) vardas (-ai), pavardė (-s), klasė 

 
 
 
 
 
 

Konsultacijos tema 
 

 

Konsultacijos data, vieta ir laikas 
 

 

Mokytojo parašas 
 

 

                       
______________________ 

 
 


