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TVERŲ GIMNAZIJOS IR TVERŲ GIMNAZIJOS MEDINGĖNŲ SKYRIAUS
SAVARANKIŠKO MOKYMOSI TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Savarankiško  mokymosi  tvarka  reglamentuoja  Tverų  gimnazijos  ir  Tverų
gimnazijos Medingėnų skyriaus mokinių, savarankišką mokymąsi pagal pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programas, programos dalies (modulio) mokymąsi ir programos baigimą.

2. Šioje tvarkoje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 ,,Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas 
(išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas“.

3.  Savarankišką  mokymąsi  gali  rinktis  Tverų  gimnazijos  mokiniai,  taip  pat  šios
mokyklos nelankantys asmenys.

4.  Mokiniai  iki  16  metų  savarankišką  mokymąsi  rinktis  gali,  jei  neturi
nepatenkinamų trimestrų, pusmečių ar metinių įvertinimų.

II. SAVARANKIŠKO MOKYMOSI PROGRAMOS PASKIRTIS

5. Mokiniui leidžiama savarankiškai mokytis:
5.1. visų vienos klasės ugdymo plano dalykų programų;
5.2. pagal vienerių mokslo metų dalyko programą;
5.3. atskirų mokomųjų dalykų ar modulių metų programą
6. Namuose besigydantiems vaikams skiriamas namų mokymas pagal ugdymo plane

numatytą valandų skaičių.

III. SAVARANKIŠKO MOKYMOSI PASIRINKIMAS

7.  Pageidaujantis  savarankiškai  mokytis  asmuo  gimnazijos  direktoriui  pateikia
prašymą, kuriame nurodo:

7.1. kurios klasės ir kokių bendrojo lavinimo dalykų nori mokytis savarankiškai;
7.2. kaip dažnai (kas trimestrą, kas pusmetį ar tik baigęs visą programą) pageidauja

atsiskaityti;
7.3. ar nori, kad mokytojai konsultuotų ir kaip dažnai bei kokio tipo konsultacijas

organizuotų;
7.4. išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (laisvos formos

pažymą),  patvirtinantį  ugdymosi  rezultatus  bei  asmens  tapatybę  patvirtinantį  dokumentą  su
nuotrauka, jei mokinys nesimokė Tverų gimnazijoje.

8. Mokiniui leidžiama savarankiškai mokytis:
8.1. visų vienos klasės ugdymo plano dalykų programų;
8.2. vieno ar kelių vienos klasės ugdymo plano dalykų programų;
8.3. pagal kelerių mokslo metų vieno ar kelių dalykų programas;
8.4. pagal vieno ar kelių dalykų modulių programas;
8.5. vienerių metų dviejų metų dalyko programą.
9. Mokiniai savarankiškai mokytis gali, jei:
9.1. vidurinio ugdymo programoje nesusidaro atitinkamo dalyko (ar dalyko kurso)

mobili grupė;
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9.2.  vidurinio  ugdymo  programoje  (ne)susidarius  kelioms  skirtingoms  dorinio
ugdymo mobilioms grupėms trūksta klasei tarifikuojamų valandų; šiuo atveju savarankiškai gali
mokytis mažiau mokinių turinti mobili grupė.

9.3.  grupėje,  esant skirtingų dalyko lygių pasirinkimui,  mokiniui  aukštesniu lygiu
leidžiama  mokytis  savarankiškai.  Tokį  mokinį  konsultuoja  dalyko  mokytojas.  Fiksuojama  to
dalyko Elektroniniame dienyne.

III. LEIDIMO SAVARANKIŠKAI MOKYTIS ĮFORMINIMAS

10.  Prašymas  su  pateiktų  dokumentų  kopijomis  registruojamas  gimnazijos
raštvedybos instrukcijos nustatyta tvarka.

11.  Leidimas  savarankiškai  mokytis  įforminamas  mokymosi  sutartimi  vieneriems
mokslo metams. Sprendimą dėl leidimo savarankiškai mokytis priima gimnazijos direktorius.

12.  Mokymo  sutartyje  dėl  savarankiško  mokymosi,  kuri  yra  mokinio  mokymosi
sutarties priedas, aptariama:

12.1. savarankiško mokymosi programos ar jos dalies apimtis;
12.2. dalykų konsultacijos, jų skaičius ir tipas;
12.3. atsiskaitymo terminai;
12.4. naudojimosi biblioteka, vadovėliais, kompiuterių klase ir kitomis priemonėmis

sąlygos;
12.5. mokyklos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės;
12.6. su mokiniu, kuris mokosi pagal 7.3 sudaroma sutartis dvejiems metams.
13.  Abu  sutarties  egzempliorius  pasirašo  gimnazijos  direktorius  ir  prašymo

pateikėjas.  Vienas  sutarties  egzempliorius  įteikiamas  prašymą  pateikusiam  asmeniui,  sutarties
kopija segama į mokinio asmens bylą.

13.1. už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų / globėjų;
13.2. 14-16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas laisvos formos tėvų / globėjų

raštišką sutikimą.
14. Sudarius sutartį, ne Tverų gimnazijos mokinys įtraukiamas į gimnazijos mokinių

registrą, formuojama jo asmens byla.

IV. SAVARANKIŠKO MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS

15. Dalyko mokytojas:
15.1. rengia užduotis atsiskaitymams už mokomojo dalyko programos kursą ir teikia

gimnazijos direktoriui tvirtinti;
15.2.  skiria,  suderinęs  su  mokiniu,  konsultacijas,  vertina   jo  pasiekimus,  išveda

pusmečių ir metinius įvertinimus;
16.  Direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui,  vadovaudamasis  direktoriaus  įsakymu  ir

dalykų  mokytojų  pateikta  informacija,  sudaro  mokinių  atsiskaitymo  už  ugdymo  programą
tvarkaraštį  ir  teikia  direktoriui  tvirtinti.  Mokinys  per  dieną  gali  atsiskaityti  vieno  dalyko
programos dalį ar visą programą.

17. Mokinio, nesinaudojusios mokytojo konsultacijomis, atsiskaitančio už vienerių
mokslo  metų  dalyko  mokymo  programos  kursą,  pasiekimų  patikrinimui  sudaroma  vertinimo
komisija. Pirmininku skiriamas to dalyko specialistas.

18. Užduotys parengiamos ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki nustatytos atsiskaitymo
dienos.

19.  Komisijos  pirmininkas  surašo  mokinio  pasiekimų  patikrinimo  aktą  (2  egz.),
pateikdamos komisijos narių nuomones dėl įvertinimo. 

20. Mokiniui dėl svarbių priežasčių (pateikus priežastį paaiškinantį dokumentą) iki
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nustatyto laiko neatsiskaičiusiam už pasirinktą programą ar jos dalį  ir  jam prašant,  gimnazijos
direktorius gali skirti kitą atsiskaitymo laiką, suderinęs su konsultuojančiu mokytoju.

V. SAVARANKIŠKO MOKYMOSI APSKAITA

21.  Mokiniui  teikiamų  konsultacijų  apskaita,  pusmečių,  metiniai  pažymiai
fiksuojami Savarankiško mokymosi, mokymo namuose ir gydymo įstaigose dienyne.

22.  Mokinio,  kuris  mokosi  savarankiškai,  mokymosi  apskaita  elektroniniame
dienyne nutraukiama, atitinkamų dalykų mokymo apskaitos lapuose nedaromi jokie įrašai apie
lankomumą, nerašomi įvertinimai.

VI. SAVARANKIŠKO MOKYMOSI DIENYNO PILDYMAS

23.  Mokinio,  kuris  mokosi  vieno  arba  visų  vienos  klasės  ugdymo  plano dalykų,
dalyko  mokymosi  apskaitai  skiriamas  atskiras  dienyno  lapas.  Kairėje  lapo pusėje  fiksuojamos
konsultacijos,  pusmečių  (trimestrų)  ir  metiniai  įvertinimai,  dešinėje  –  ,,Pamokos  turinyje“
konsultacijos tema, daromi įrašai, kad ta data pažymėtame stulpelyje yra pusmečio (trimestro) ar
metinis įvertinimas.

24.  Dalyko  mokymosi  apskaitai  skirtame  lape  vykdoma  visų  tos  pačios  klasės
savarankiškai šio dalyko besimokančių mokinių mokymosi apskaita.

25. Mokinių, iš karto (be konsultacijų) atsiskaitančių už visą dalyko mokslo metų
kursą,  pasiekimų  apskaitai  skiriamas  atskiras  lapas.  Eilutėje  ,,Dalykas,  programa/kursas“
įrašoma  ,,Mokslo  metų  programa  (be  konsultacijų)“.  Eilutė  ,,Mokytojo  vardas,  pavardė“
nepildoma. Įvertinimui, perkeltam iš pasiekimų patikrinimo akto, įrašyti skiriama viena eilutė ir
vienas  stulpelis  (du  stulpeliai,  kai  reikia  įrašyti  mokymo  dalyko  programos  kursą),  jo  viršuje
nurodoma akto surašymo data. Kitame lape pakartojama akto surašymo data, o dalies ,,Pamokos
turinys“ eilutėje nurodomas mokomasis dalykas, už kurios klasės programą atsiskaitė, ir nuoroda,
kad  tai  yra  metinis  įvertinimas.  Dalyje  ,,Mokytojo  parašas“  pasirašo  vertinimo  komisijos
pirmininkas.

.
VII. MOKYMOSI PROGRAMOS BAIGIMO ĮFORMINIMAS

26. Mokinys, kuris savarankiškai mokėsi visų vienos klasės ugdymo plano dalykų, į
aukštesnę klasę keliamas Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

27. Gimnazijos direktorius mokiniui:
27.1.  baigusiam pasirinkto  dalyko  programą ar  jos  dalį  išduoda vieną  mokymosi

pasiekimų patikrinimo akto egzempliorių;
27.2.  kuris  mokėsi  visų  vienos  klasės  ugdymo  plano  dalykų,  taip  pat  mokiniui,

turinčiam brandos atestatą,  vadovaudamasis Mokymosi pasiekimų įteisinimo tvarka,  pasibaigus
mokslo metams išduoda Švietimo ir mokslo ministro tvarka nustatytos formos dokumentą.

VIII. APMOKĖJIMAS

28. Mokytojui, dirbančiam su tos pačios klasės 1-2 mokiniais, skiriama 15 procentų,
dirbančiam su 3 ir daugiau mokinių – 45 procentus Bendruosiuose ugdymo planuose tos klasės
mokomajam dalykui nustatyto minimalaus savaitinio pamokų skaičiaus, atsižvelgiant į  galimybes,
ugdymo programos apimtį ir grupės dydį.

29.  Mokytojui  mokama  už  faktiškai  dirbtas  valandas,  kurių  skaičius  nustatytas
mokymosi sutartyje ir fiksuotas Savarankiško mokymosi, mokymo namuose ir gydymo įstaigose
dienyne. Kontrolę vykdo direktoriaus paskirtas pavaduotojas ugdymui.



_______________________________


