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ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
SĄSIUVINIŲ TVARKYMO, KLAIDŲ TAISYMO
VIENINGI REIKALAVIMAI
1 SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokiniai rašo standartiniuose sąsiuviniuose. Jų skaičių nustato mokytojas.
2. Viršelyje užrašomas mokyklos pavadinimas, mokinio vardas ir pavardė, sąsiuvinio
paskirtis.
3. Naujas sąsiuvinis pradedamas tik prirašius senąjį. Iš sąsiuvinio neleidžiama plėšyti lapų.
4. Korektorius sąsiuviniuose nenaudojamas.
5. Gimtosios ir kitų kalbų sąsiuviniuose:
5.1. nurodoma antraštė (diktantas, atpasakojimas, kontrolinis darbas), po to (rašinio ar
atpasakojimo) tema;
5.2. tarp antraštės ir teksto paliekama tuščia eilutė (išskyrus I klasę); ją reikia palikti ir
rašomojo darbo gale prieš kito darbo antraštę;
5.3. rašomojo darbo (diktanto, atpasakojimo, kontrolinio) tekstas pradedamas tame
pačiame puslapyje, kur yra pavadinimas;
5.4. negalima pavadinimo rašyti viename puslapyje, o darbą pradėti kitame;
5.5. darbų planas rašomas po temos pavadinimo praleidžiant vieną eilutę;
5.6. teksto pirmoji eilutė pradedama rašyti 1 cm (arba du pirštukai) nuo krašto.
5.7. baigiant eilutę, negalima rašyti į sąsiuvinio paraštę, palikti nebaigtų eilučių prieš
paraštę, išskyrus tuos atvejus, kai baigiasi pastraipa.
6. Matematikos sąsiuviniai:
6.1. turi turėti vidines ir išorines paraštes; jei sąsiuviniai paraščių neturi, būtina jas
atskaičiuoti arba nusibrėžti (vidinė parašė - 2 langeliai, išorinė - 4 langeliai);
6.2. pratimo, užduoties numeris rašomas viduryje eilutės, arabiškais skaitmenimis;
6.3. po numeriu praleidžiami du langeliai žemyn;
6.4. tarp stulpelių praleidžiami du langeliai;
6.5. rašyti pradedama prie pat paraštės.
2 SKYRIUS
PAVYZDŽIAI
7. Sąsiuvinių antraščių pavyzdžiai:
Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos
3a klasės mokinio (-ės)
Vardo Pavardenio
lietuvių kalbos darbai
(matematikos darbai)
(pasaulio pažinimo darbai) ir kt.
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8. Diktanto pradžios pavyzdys:
Diktantas
(praleista eilutė)
Autobuse
(praleista eilutė)
Posūkyje išnyra autobusas. Stabteli stotelėje prie pušynėlio...

2015-11-20

Pastaba: 1 ir 2 klasių sąsiuviniuose rašydami diktantą ar rašinėlį eilučių nepraleidžiame.

9. Atpasakojimo pradžios pavyzdys:
Atpasakojimas
2015-11-20
(praleista eilutė)
Laužas ant sniego
(praleista eilutė)
Skamba pakilęs upokšnis. Šlama miškas. Oras prisisunkęs drėgmės,
garuojančios žemės kvapo...
3 SKYRIUS
DATOS RAŠYMAS
10. Pirmoje klasėje data rašoma eilutės dešinėje pusėje žodžiais Spalio 12 d.
11. Antroje, trečioje, ketvirtoje klasėse data rašoma paraštėje trimis arabiškų skaitmenų
grupėmis, tarp jų dedamas brūkšnelis - 2015-11-20. Jei mokinio rašomi skaitmenys platūs, galima
rašyti tik mėnesį ir dieną 11-20.
4 SKYRIUS
KLAIDŲ TAISYMAS
12. Mokinys, norėdamas ištaisyti klaidas, perbraukia klaidingai parašytą raidę ir virš jos
užrašo reikiamą. Jei mokinys nori pakeisti žodį, sakinį ar jo dalį, vienu brūkšniu užbraukia tai, kas
nereikalinga, ir viršuje parašo kitus žodžius. Netinka keičiamuosius žodžius suskliausti ir palikti
neišbrauktus. Mokinys visus žymėjimus atlieka žalia spalva.
13. Mokytojas visų dalykų sąsiuviniuose ir pratybų sąsiuviniuose privalo ištaisyti mokinių
padarytas klaidas:
13.1. I – II kl.- visas klaidas;
13.2. III – IV kl. pasirinktinai, nurodant nuo kurios vietos taisyta.
14. Mokytojas klaidas taiso:
15. Pirmoje klasėje:
15.1. netaisyklingai parašytas raides pabraukia ir paraštėje arba naujoje eilutėje parašo
taisyklingai;
15.2. kiekvieno mokinio sąsiuvinyje įrašo pavyzdį.
16. Antroje klasėje:
16.1. klaidingai parašytas raides išbraukia ir virš jų parašo reikiamas;
16.2. neteisingai ir netaisyklingai parašytas raides pabraukia ir paraštėje arba naujoje
eilutėje parašo taisyklingai;
16.3. jei mokinys nepaiso e, ė rašybos, klysta rašydamas nosines raides - visada ištaiso ir
užrašo viršuje teisingą raidę;
16.4. dvibalsius, dvigarsius taiso išbraukdamas visą dvibalsį ar dvigarsį, o ne vieną raidę;
16.5. skyrybos klaidas taiso taip: parašo ir pabraukia skyrybos ženklą;
16.6. po pirmojo pusmečio klaidas žymi paraštėje sutartiniais ženklais: rašybos klaida - I,
skyrybos – V.
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17. Trečioje klasėje:
17.1. padarytas klaidas išbraukia ir virš jų parašo reikiamas;
17.2. neteisingai ir netaisyklingai parašytas raides pabraukia ir paraštėje arba naujoje
eilutėje parašo taisyklingai;
17.3. jei mokinys nepaiso e, ė rašybos, klysta rašydamas nosines raides - visada ištaiso ir
užrašo viršuje teisingą raidę;
17.4. dvibalsius, dvigarsius taiso išbraukdamas visą dvibalsį ar dvigarsį, o ne vieną raidę;
17.5. klaidingus rašmenis tik pabraukia, tai yra nurodo tikslią klaidos vietą, bet netaiso;
17.6. skyrybos klaidas taiso taip: parašo ir pabraukia skyrybos ženklą, parašo skyrybos
ženklą arba išbraukia neteisingą, sakinio vietą pabraukia;
17.7. klaidas žymi paraštėje sutartiniais ženklais: rašybos klaida - I, skyrybos – V.
18. Ketvirtoje klasėje:
18.1. klaidas taiso kaip ir žemesnėse klasėse, tačiau dar galima:
18.2. pabraukti visą morfemą;
18.3. pabraukti visą žodį;
18.4. pabraukti tik eilutę, kurioje yra klaida.
19. Kontroliniai darbai taisomi:
19.1. išbraukiant neteisingai parašytą raidę, dvibalsį, dvigarsį, viršuje užrašant teisingą,
klaidą pabraukiant, paraštėje pažymint klaidos sutartinį ženklą (I);
19.2. išbraukiant neteisingą skyrybos ženklą, įrašant teisingą, pabraukiant klaidos vietą,
paraštėje pažymint klaidos sutartinį ženklą (V).
5 SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Kiti reikalavimai nustatyti mokyklos „Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos
apraše“, „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše“ bei kituose ugdymo(si) tvarką
reguliuojančiuose dokumentuose.
____________________________

