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MOKINIŲ SĄSIUVINIŲ TVARKOS REIKALAVIMAI ŽEIMELIO GIMNAZIJOJE 

1. Mokiniai rašo standartiniuose sąsiuviniuose. Jų skaičių ir storį nustato mokytojas. 

2. Viršelyje užrašomas mokyklos pavadinimas, mokinio vardas ir pavardė, sąsiuvinio paskirtis: 

Žeimelio  gimnazijos 
8 kl. mok. Vakario Vyturio 
lietuvių kalbos darbai 
 
Žeimelio gimnazijos 
IIg kl. mok. Vakario Vyturio 
lietuvių kalbos kontroliniai darbai 
 
Žeimelio gimnazijos 
8 kl. mok. Vakario Vyturio 
matematikos darbai 
 
Žeimelio gimnazijos 
2 kl. mok. Vakario Vyturio 
gamtos pažinimo darbai 

 

3. Užsienio kalbai skirtų sąsiuvinių antraštės užrašomos ta kalba, kuria dėstomas dalykas. 

4. Kiek reikia sąsiuvinių atskiriems dalykams, nustato mokytojas.  

5. Iš sąsiuvinio neleidžiama plėšyti lapų. Naujas sąsiuvinis pradedamas tik prirašius senąjį. 

6. Mokinys, norėdamas ištaisyti klaidą, perbraukia klaidingai parašytą raidę ir virš jos užrašo reikiamą. Jeigu 
klaidingai parašytas žodis, sakinio dalis ar visas sakinys, tai mokinys vienu brūkšniu išbraukia tai, kas nereikalinga, 
ir viršuj parašo kitus žodžius. Netinka keičiamuosius žodžius suskliausti ir palikti neišbrauktus. Kontroliniuose ir 
savarankiškuose darbuose negalima naudotis koreguokliais. 

7. Baigiant eilutę, negalima „įžengti” į sąsiuvinio paraštę, palikti nebaigtų eilučių prieš paraštę, išskyrus tuos 
atvejus, kai baigiasi pastraipa. 

8. Pradėjus rašyti pirmiausia rašoma data, po to – antraštė ir tekstas. Tarp antraštės ir teksto paliekama tuščia 
eilutė. Ją reikia palikti ir rašomojo darbo gale prieš kito darbo antraštę. Antraštė rašoma eilutės viduryje. Teksto 
pirmoji eilutė pradedama rašyti vienas cm nuo krašto. Pavyzdys: 

 

Lyginamieji posakiai 2016-09-02 

  

        Lyginamieji posakiai labai dažni mokinių šnekamojoje kalboje,   

bet dažnos ir jų skyrybos klaidos.  

  

 
9. Baigiant eilutę, neįžengti į sąsiuvinio paraštę, nepalikti nebaigtų eilučių prieš paraštę, išskyrus tuos atvejus, kai 
baigiasi pastraipa. 

10. Gimtosios ir kitų kalbų sąsiuviniuose nurodyti kontrolinio darbo rūšį (diktantas, atpasakojimas, rašinys, esė) 
bei temą. Rašomojo darbo tekstas pradedamas tame pačiame puslapyje, kur yra pavadinimas. Negalima 
pavadinimo rašyti viename puslapyje, o darbą pradėti kitame. Pavyzdys: 



Diktantas 2016-09-02 

  
Pienės žiedas  

  
          Esu geltona pienė. Mano lapeliai primena saulės spindulius.   
Pavasarį geltoni žiedai nukloja pievas. Tada pievos geltonuoja nuo   

mano žiedų ir džiugina visus.  

 

Namie atliekamo pratimo pavyzdys: 

Namų darbas 2016-09-02 

  
4.  

  
           Trejetas (kuop.), dvejas (daug.).  
  

 


