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Savarankiško mokymosi pasirinkimas. 

1. Mokinys savarankiškai mokytis gali pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas. 

2. Savarankišką mokymąsi gali rinktis mokinys: 

- pateikęs mokyklos direktoriui motyvuotą prašymą dėl vieno ar kelių dalykų savarankiško 

mokymosi, 

- pateikęs medicininę pažymą, jei dėl ligos ar patologinės būklės gydytojų konsultacinė 

komisija skiria mokymą namie, 

- besimokantis pagal vidurinio ugdymo programą kasdieniniu būdu atitinkamo dalyko, 

dalyko kurso ar dalyko modulio, jeigu nesusidaro laikinoji grupė. Taip pat besimokantis dorinio 

ugdymo pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas kasdieniniu būdu, jeigu nesusidaro 

laikinoji grupė (pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus). 

3. Prašymas turi būti suderintas su bent vienu iš tėvų.  

4. Atsižvelgiant į turimas mokymo lėšas, savarankiškai besimokantiems asmenims mokytojai 

mokykloje teikia/neteikia grupines ar individualias konsultacijas.  

 

Leidimas savarankiškai mokytis. 

5. Sprendimas dėl savarankiško mokymosi priimamas bendru mokinio, mokinio tėvų 

(globėjų, rūpintojų) ir mokyklos vadovo sutarimu. 

6. Remiantis sutarimu (žr. 5 punktą), įforminama savarankiško mokymosi sutartis. Sutartyje 

aptariama:  

- savarankiško mokymosi programos apimtis; 

- atsiskaitymo terminai; 

- mokytojai, kurie konsultuos ir rengs užduotis atsiskaitymams; 

- mokyklos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. 

7. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais. Ją pasirašo mokyklos direktorius ir mokinys 

(už vaiką iki 14 metų – vienas iš tėvų arba globėjas, rūpintojas). 

8. Vyresnių mokinių sutartys raštiškai suderinamos su vienu iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 

 

Savarankiško mokymosi programos apimtis. 

9. Mokiniui leidžiama savarankiškai mokytis:  

- visų vienos klasės ugdymo plano dalykų programų; 

- pagal vienerių mokslo metų vieno dalyko programą; 

- pagal kelerių mokslo metų dalyko programą. 

Savarankiško mokymosi apskaita tvarkoma. 

 

Mokymo namie organizavimas. 

10. Mokymas namuose vykdomas organizuojant pamokas namie. 



11. Mokymas namuose vykdomas tik pateikus medicininę pažymą ir prašymą (už vaiką iki 

14 metų prašymą rašo vienas iš tėvų arba globėjas, rūpintojas). 

12. Mokyklos direktorius priima sprendimą skirti mokymą namuose ir per tris dienas 

įformina įsakymu. Klasės dienyne prie moksleivio pavardės visų dalykų puslapiuose rašoma: 

„mokosi namuose“. 

13. Suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), atsižvelgusi į gydytojo 

rekomendacijas, mokykla rengia mokiniui individualų ugdymo planą. Pavaduotojas ugdymui, 

suderinęs su tėvais, sudaro individualų tvarkaraštį pagal ugdymo planą ir higienos normų 

reikalavimus, kuriame numatoma ne daugiau kaip 4 pamokos per dieną. 

14. Pradinės klasės mokinį moko vienas pradinių klasių mokytojas (išimtis taikoma dėl 

užsienio kalbos mokymo). 

15. Vyresniųjų klasių mokinius moko dalykų mokytojai. 

16. Namuose vedamos pamokos fiksuojamos atskirame dienyne, o pusmečių ir metiniai 

įvertinimai perkeliami į klasės dienyną. 

17. Namuose mokami mokiniai, jų pageidavimu, gydytojui leidus, dalį pamokų lanko 

mokykloje, šiuo atveju individualus planas koreguojamas. 

18. Mokinys gali būti direktoriaus įsakymu atleidžiamas nuo kai kurių pamokų ir nesimokyti 

dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros, žmogaus saugos (dienyne ir mokinio individualaus 

ugdymosi plane rašoma „atleista“). 

19. Vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, namie mokomam mokiniui 

5–6 klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų, 

7–8 klasėse – 13 pamokų, 

IG– IIG 15 pamokų,  

IIIG– IVG. – 14 pamokų. 

Savarankiško mokymosi ir mokymosi namuose mokymo organizavimas vykdomas pagal 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 

patvirtintus mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo 

tvarkos aprašo 6 ir 13 punktus bei Bendruosius ugdymo planus. 
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