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MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų, dėl ligos
ar patologinės būklės negalinčių mokytis bendrojo ugdymo mokykloje, mokymo namuose skyrimą ir
organizavimą pagal pagrindinio ugdymo antros dalies, vidurinio ugdymo ir pritaikytas specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.
2. Mokiniai namuose gali būti mokomi savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio
mokymosi forma) ar (ir) nuotoliniu mokymo organizavimo būdu (grupine ar paviene mokymosi forma).
3. Mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis
programomis, bendraisiais ugdymo planais, 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“, Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo
organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo
30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Aprašu.
II. SKYRIUS
MOKYMO NAMIE SKYRIMAS IR ORGANIZAVIMAS
4. Mokymą namuose skiria asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje prirašytas mokinys, arba
gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK).
5. Mokymo namuose trukmė kiekvienam mokiniui nustatoma individuali, tačiau ne ilgesnė kaip 12
mėnesių. Praėjus 12 mėnesių, GKK ją gali pratęsti, atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį.
6. Gimnazija, nepritarianti GKK sprendimui skirti mokiniui mokymą namuose, gali teikti GKK siūlymą
pakartotinai nagrinėti šį klausimą.
7. Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą dėl vaiko mokymo namuose teikia gimnazijos direktoriui.
Mokinio mokymas namie per tris dienas įforminamas direktoriaus įsakymu. Mokymas namuose
nepasibaigus GKK pažymoje nustatytam terminui gali būti nutraukiamas GKK leidus.
8. Mokinių mokymas organizuojamas laikantis ugdymo proceso organizavimo higienos reikalavimų,
atsižvelgiant į mokinio sveikatos būklę ir organizmo funkcines galimybes, pagal gimnazijos direktoriaus
patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) suderintą pamokų tvarkaraštį.
9. Jei gimnazijoje yra tinkamos higienos sąlygos, namuose mokomų mokinių, vieno iš jų tėvų (globėjų,
rūpintojų) pageidavimu, GKK leidus, mokiniui sudaroma galimybė lankyti kai kurias pamokas
gimnazijoje, dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, klasės ir gimnazijos renginiuose.
10. Mokytojas, mokantis mokinį namuose pagal pagrindinio ugdymo II dalies ar vidurinio ugdymo
programas, ketvirtadalį mokiniui skirto pamokų skaičiaus, suderinęs su vienu iš mokinio tėvų (globėjų,
rūpintojų), gali konsultuoti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.
11. Nuotoliniu būdu mokytojas gali skirti mokiniui užduotis savarankiškam darbui, testus ir kitas
užduotis atsiskaitymui.
12. Gimnazija aprūpina mokinius vadovėliais.
13. Ne rečiau kaip kartą per gimnazijos nusistatytą ugdymo laikotarpį namuose mokomų mokinių
ugdymo rezultatus aptaria gimnazijos vaiko gerovės komisija.
14. Tėvams (globėjams, rūpintojams) neįsileidžiant mokytojų į namus, gimnazijos direktorius
išsiaiškina priežastis ir priima sprendimą dėl laikino mokymo namuose sustabdymo. Apie tai
informuojama gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, savivaldybės vykdomoji
institucija.
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