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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“  

MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE  TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS. 

1. Mokinių mokymo namuose tvarkos aprašas (toliau vadinama – Aprašas) reglamentuoja 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ mokinių mokymo namuose 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 ir Priešmokyklinio ugdymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio     

21 d. įsakymu Nr. V-1106 bei 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. 

3. Mokinių mokymo namuose tvarka reglamentuoja mokinių, ugdomų pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą mokymo namuose organizavimą, kai mokymą namuose skiria 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK). 

 

II. MOKYMO NAMUOSE SKYRIMAS 

 

4. Mokymas namuose skiriamas mokiniui, pateikusiam GKK pažymą ir tėvų (rūpintojų ar 

globėjų) prašymą.  

5. Mokymo namuose trukmė kiekvienam mokiniui nustatoma individuali, pagal pateiktą 

GKK pažymą, tačiau ne ilgesnė kaip 12 mėnesių (praėjus 12 mėnesių gali būti pratęsiama, gavus 

naują GKK pažymą). 

 

III. MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Mokymą namuose organizuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

7. Namuose mokomiems mokiniams elektroniniame dienyne formuojama atskira grupė. 

8. Tėvams (rūpintojams ar globėjams) pateikus prašymą ir GKK pažymą, mokinio 

mokymas namuose per tris dienas įforminamas direktoriaus įsakymu. 

9. Mokinio mokymas namuose organizuojamas atsižvelgiant į mokinio sveikatos būklę 

bei laikantis ugdymo proceso organizavimo higienos bei asmens saugos reikalavimų. 

10. Direktoriaus įsakymu paskiriami mokymą namuose vykdantys pedagogai 

(priešmokyklinio ugdymo mokytojas, švietimo pagalbos specialistas). Esant galimybei skiriamas 

vienas švietimo pagalbos specialistas, turintis priešmokyklinio ugdymo pedagogo kompetencijas. 

11. Atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, įvertinus 

mokinio gebėjimus ir interesus, pasitarus su tėvais, parengiama pritaikyta arba individuali ugdymo 

programa, kuri aptariama Vaiko gerovės komisijos posėdyje ir suderinama su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui. 

12. Direktorius įsakymu tvirtina su ugdytinio tėvais (rūpintojais ar globėjais) suderintą 

užsiėmimų tvarkaraštį. Numatomos ne daugiau kaip 4 valandos per savaitę. Mokinio tėvai 

(rūpintojai ar globėjai) su tvarkaraščiu supažindinami pasirašytinai. 

13. Tėvų (rūpintojų, globėjų) pageidavimu, GKK leidus, sudaroma galimybė kai kuriuos 

užsiėmimus lankyti įstaigoje, dalyvauti ugdytinių pramogose ar šventėse. 



 

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

aptariami mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.  

15. Tėvams (rūpintojams ar globėjams) nesudarius saugių darbo sąlygų namuose, 

neįsileidžiant pedagogo į namus, direktorius išsiaiškina priežastis ir priima sprendimą dėl laikino 

mokymo namuose sustabdymo. Apie tai informuojamas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių 

apsaugos skyrius  ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius. 

 

VI. FINANSAVIMAS, MOKYMO APSKAITA IR APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ 

 

16. Mokinių, mokomų namuose, užsiėmimų apskaita vykdoma elektroniniame dienyne. 

2. Pedagogams mokama už faktiškai dirbtą laiką įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

_________________________ 

 

 

Aptarta Vaiko gerovės komisijos 

2020 m.  rugsėjo 4 d. posėdyje (protokolas Nr. 4 ) 

 

Suderinta:  

Mokyklos tarybos posėdžio 2020-08-31 protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V1-3) 

 

 


