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Papildau Viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2020 

rugpjūčio 28d. įsakymu Nr.1O-105 „Dėl Viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos 

2020-2021 m. m. vykdomų mokymo programų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ patvirtinto Viešosios 

įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos 2020-2021 m. m. vykdomų mokymo programų 

įgyvendinimo plano 69 punktą ir išdėstau jį taip:  

69.1. Mokymo namuose organizavimas.  

69.1.1. Mokinių mokymas namie organizuojamas, 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 „Dėl Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu. 

69.1.2. Mokiniai namie mokomi savarankišku ar (ir) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu mokiniai gali būti mokomi tik 

pritarus gydytojų konsultacinei komisijai. Mokiniui, mokomam namie, suderinus su mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgiant į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengiamas 

individualus ugdymo planas. 

69.1.3.  Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 9–

10 klasėse skiriama 15 pamokų per savaitę. Mokiniams, kurie mokosi namie nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu pavienio mokymosi forma, skiriama iki 15 procentų, grupine mokymosi 

forma – iki 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų 77 punkte nustatyto pamokų skaičiaus mokiniui per 

savaitę. 

69.1.4. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), direktoriaus įsakymu mokinys 

gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir fizinio ugdymo. Dienyne ir mokinio 

individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. 

69.1.5. 2020-2021 m. m. suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje IGj klasėje 1 mokinys 

mokosi nuotoliniu mokymosi proceso organizavimo būdu, paviene mokymosi forma. 2021-2022 m. m. 



dėl mokinio mokymosi namuose nuotoliniu mokymosi proceso organizavimo būdu bus sprendžiama, 

jeigu mokinys pateiks gydytojų konsultacinės komisijos medicininį pažymėjimą). 

IGj (9 jaunimo) klasė 

Ugdymo sritys ir dalykai 

Iš viso valandų 

per savaitę 

Iš viso valandų 

per mokslo metus 
Dorinis ugdymas   

Dorinis ugdymas (etika) 0,15 5,55 

Kalbos   

Lietuvių kalba ir literatūra 0,6 25 

Užsienio kalba (1-oji) (anglų kalba) 0.42 17 

Užsienio kalba (2-oji) (rusų kalba) 0.3 11,1 

Matematika ir informacinės technologijos   

Matematika 0.5 20 

Informacinės technologijos 0,15 5,55 

Gamtamokslinis ugdymas   

Biologija 0.20 8.32 

Chemija 0.3 11.1 

Fizika 0.3 11.1 

Socialinis ugdymas   

Istorija 0.3 11.1 

Pilietiškumo pagrindai 0,15 5,55 

Geografija 0,20 8.32 

Socialinė-pilietinė veikla* 10* - 

Meninis ugdymas   

Ekonomika ir verslumas 0.15 5.55 

Dailė**   

Muzika**   

Technologijos, fizinis ugdymas, žmogaus sauga   

Technologijos**   

Fizinis ugdymas**   

Žmogaus sauga  0,15 5,55 

Pasirenkamieji ikiprofesinio ugdymo moduliai   

Profesinės karjeros planavimas. 0,15 5,55 

IŠ VISO VALANDŲ (be socialinės-pilietinės 

veiklos) 

4,02 176,34 

Pastabos. 

*Pamokų skaičius per mokslo metus. 

**Atsižvelgiant į Bendrųjų ugdymo planų 60 punktą ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimą, nesimokoma 

muzikos, dailės, technologijų ir fizinio ugdymo.  
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