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KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJA
MOKINIŲ MOKYMO NAMIE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių mokymo namie tvarkos aprašas (toliau vadinama – Aprašas) reglamentuoja
„Varpo“ gimnazijos mokinių mokymo namie tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos
priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl mokymo
stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ ir Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų
programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal
formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

II. MOKYMO NAMIE SKYRIMAS
3. Mokymas namie skiriamas mokiniui, pateikusiam gydytojų konsultacinės komisijos
(toliau vadinama – GKK) pažymą, kurioje nurodoma mokymo namie trukmė ir rekomendacijos
mokyklai (dėl mokymo proceso organizavimo būdo, ugdymo planų ir kita).
4.Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą dėl vaiko mokymo namie teikia gimnazijos
vadovui. Prie prašymo pridedama GKK pažyma arba savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos
įgalioto asmens raštas dėl mokymo namie.
5. Mokinio mokymas namie per tris dienas įforminamas gimnazijos direktoriaus įsakymu.
Mokymas namie nepasibaigus GKK pažymoje nustatytam terminui gali būti nutraukiamas GKK
leidus.
6. Mokymo namie trukmė individuali, tačiau ne ilgesnė kaip 12 mėnesių. Praėjus 12
mėnesių, GKK ją gali pratęsti, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį.

III. MOKYMO ORGANIZAVIMAS IR APSKAITA
7. Mokymą namuose organizuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
8. Namuose mokomi mokiniai įrašomi į klasės, kurios sąrašuose įrašytas, elektroninį
dienyną. Mokinių pasiekimai fiksuojami atskiruose elektroninio dienyno apskaitos lakštuose.
9. Mokinių mokymas organizuojamas laikantis ugdymo proceso organizavimo higienos
reikalavimų, atsižvelgiant į mokinio sveikatos būklę ir organizmo funkcines galimybes, pagal
gimnazijos vadovo patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) suderintą
individualaus ugdymosi planą. Gali būti vedamos ne daugiau kaip 4 pamokos per dieną.
10. Mokiniai namie mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Nuotoliniu
mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik pritarus gydytojų konsultacinei
komisijai.
11. I–II klasėse namie mokomam mokiniui skiriama 15 savaitinių pamokų, III–IV klasėse –
14 savaitinių pamokų. Dalį pamokų gydytojų konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti
gimnazijoje.
12. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos direktoriaus įsakymu
mokinys gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Elektroniniame dienyne ir
mokinio individualiame ugdymo plane prie nesimokomų dalykų įrašoma „atleista“. Dalis pamokų,
gydytojų leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymosi planą. Gimnazijos
sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę,
kurios panaudojamos mokinio pasiekimams gerinti.
13. Gimnazija aprūpina mokinius vadovėliais.
14. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį namie mokomų mokinių ugdymo rezultatus aptaria
gimnazijos Vaiko gerovės komisija.
15. Mokinių supažindinimas su tvarka fiksuojamas elektroninio dienyno skyriuje „Saugaus
elgesio ir kiti instruktažai“.
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