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ALYTAUS R. SIMNO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 

MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 

V-1405 „Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašu“ (su vėlesniais pakeitimais), 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“, 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. 

2. Mokinių mokymo namuose tvarka reglamentuoja mokinių, dėl ligų ir patologinių būklių 

negalinčių lankyti bendrojo lavinimo mokyklos ir turinčių gydytojų konsultacinės komisijos 

pažymą, mokymo namuose organizavimą. 

3. Mokinių mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro patvirtintais ugdymo planais ir bendrosiomis programomis. 

 

II. SKYRIUS  

MOKYMO NAMIE SKYRIMAS IR ORGANIZAVIMAS 

 

4. Mokymas namuose skiriamas mokiniams, pateikusiems gydytojų konsultacinės komisijos 

pažymą ir tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą.  

5. Mokiniai namuose gali būti mokomi savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo 

būdu, naudojant virtualias aplinkas (grupinio ar pavienio mokymosi forma).  

6. Mokymo namuose trukmė kiekvienam mokiniui nustatoma individuliai pagal pateiktą gydytojų 

konsultacinės komisijos pažymą, tačiau negali būti ilgesnė kaip 12 mėnesių. Praėjus 12 mėnesių 

gali būti pratęsiama gavus naują gydytojų konsultacinės komisijos pažymą. 

7. Mokymą namuose koordinuoja direktorius. 

8. Informacija apie namuose mokomų mokinių ugdymo(si) pažangą pildoma elektroniniame 

dienyne. 

9. Gavus iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą ir gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, mokinio 

mokymas namuose per tris darbo dienas įforminamas direktoriaus įsakymu. 

10. Asmuo, atsakingas už namų mokymo organizavimą ir priežiūrą, apie mokomus namuose 

mokinius informuoja Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atsakingą asmenį. 

11. Mokinio mokymas organizuojamas laikantis ugdymo proceso organizavimo higienos 

reikalavimų, atsižvelgiant į vaiko sveikatos būklę. Ugdymo procesas organizuojamas, skiriant 

numatytą pamokų skaičių pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programų 

bendruosiuose ugdymo planuose. 



 

 

12. Specialusis pedagogas, atsižvelgdamas į individualius kiekvieno vaiko gebėjimus ir į gydytojų 

konsultacinės komisijos rekomendacijas, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaro 

individualizuotą ugdymo programą bei lavina vaiko gebėjimus, konsultuoja tėvus.  

13. Mokykla aprūpina mokinius, mokomus namuose, vadovėliais. 

14. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį namuose mokomų mokinių ugdymo rezultatus aptaria 

mokyklos Vaiko gerovės komisija.  

15. Mokiniams mokyti namuose skiriamos 6–8 valandos per savaitę kalbiniam, matematiniam, 

socialiniam ugdymui ir specialiosioms pamokoms, mokinio specialiesiems poreikiams tenkinti ar 

specialiajai pagalbai teikti.  

16. Mokomiems namuose mokiniams, gydytojams leidus ar Pedagoginei psichologinei tarnybai 

rekomendavus, jei pageidauja tėvai (globėjai, rūpintojai), sudaroma galimybė lankyti kai kurias 

pamokas mokykloje, dalyvauti socialinio pedagogo, psichologo ir neformaliojo švietimo 

užsiėmimuose, klasės ir mokyklos ugdymo renginiuose, šventėse. 

 

III. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
  

17. Mokymo apskaita vykdoma elektroniniame dienyne. 

18. Mokytojui už darbą mokama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta. 

 

 

 

_____________________________ 


