
 

 

 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

direktoriaus 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymu 

Nr. V1-74 

 

 

KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS SAVARANKIŠKO MOKYMOSI 

TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Savarankiško mokymosi tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos (toliau – Progimnazijos) pavienių 1–4 klasių mokinių 

savarankiško mokymosi namuose karantino metu tvarką. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos 2020 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. SR-51-50 „Dėl švietimo veiklų karantino metu“, 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2020-11-16 įsakymu Nr. AD1-1259 „Dėl 

pradinio ugdymo organizavimo galimybių Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklose“. 

 

II SKYRIUS 

 SAVARANKIŠKO MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS 
 

3. Savarankišką mokymąsi gali rinktis Progimnazijoje besimokančių 1–4 klasių mokinių 

tėvai (globėjai, rūpintojai), klasės mokytojui pateikę prašymą Progimnazijos direktoriui. (1 priedas). 

4. Dalyko mokytojas: 

4.1.  pateikia užduotis el. dienyne, nurodydamas vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių puslapius, 

reikalingas atlikti užduotis;  

4.2. esant galimybei konsultuoja mokinį nuotoliniu būdu; 

4.3. sudaro galimybes mokiniui atsiskaityti ne rečiau, kaip kartą per mėnesį; 

4.4.  el. dienyne žymi „SM“ (Savarankiškas mokymas). 

5. Mokinys: 

5.1. savarankiškai mokosi ir atlieka užduotis mokytojo nurodytas el. dienyne; 

5.2. esant galimybei dalyvauja grupinėse ar individualiose nuotolinėse konsultacijose. 

6. Tėvai (globėjai, rūpintojai): 

6.1. užtikrina ir kontroliuoja vaiko mokymąsi, savarankišką užduočių atlikimą ir 

atsiskaitymą; 

6.2. aprūpina vaiką būtinomis mokymo priemonėmis; 

6.3. sistemingai susipažįsta su vaiko ugdymosi pasiekimais, kitais įrašais el. dienyne; 

6.4. bendradarbiauja su Progimnazija sprendžiant vaiko ugdymo(si) ir kitus klausimus.  

 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Tvarkos aprašas tvirtinamas Progimnazijos direktoriaus įsakymu, įsigalioja nuo jos 

patvirtinimo dienos. 

8.  Tvarka skelbiama Progimnazijos internetiniame puslapyje. 

9. Tvarkos aprašas gali būti koreguojamas Progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 

__________________________________ 
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1 priedas 

 

____________________________________________ 

tėvo (motinos) vardas, pavardė 

______________________________________________________ 

Adresas, telefonas 

 

 

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos  

Direktorei Rimai Bėčiuvienei 

 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL GALIMYBĖS MOKYTIS NAMIE 

 

____________________ 

data 

Klaipėda 

 

 

 Prašau leisti mano sūnui (dukrai)_____________________________________________ 

     (vardas, pavardė, klasė) 

karantino metu mokytis namie nuo 2020 m.____________ d. 

 Įsipareigojame atlikti užduotis ir atsiskaityti klasės (dalyko) mokytojo nustatyta tvarka. 

  

 

 

 

  _____________  _____________________ 

                 parašas               v. pavardė 

 


