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PAVIENIO MOKYMOSI FORMOS SAVARANKIŠKO MOKYMO PROCESO 

ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno technikos profesinio mokymo centro (toliau – Kauno TPMC) Pavienio 

mokymosi savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), 

parengtas vadovaujantis Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 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 2015 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-1101  redakcija).  

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. Pavienio mokymosi forma – mokymosi forma, kai tam tikrą laikotarpį mokinys 

mokosi individualiai mokomas mokytojo, ar individualiai, periodiškai dalyvaudamas grupinėse ir 

(ar) individualiose mokytojo konsultacijose. 

2.2. Savarankiško mokymo proceso organizavimo būdas – tai mokymo būdas, kai 

mokinys savarankiškai mokosi pagal vidurinio ugdymo programą (visų dalykų, atskirų dalykų ar 

jų modulių), profesinio mokymo programų modulius ir savarankiškai besimokantiems asmenims 

mokytojai mokykloje teikia grupines ar individualias konsultacijas. 

2.3. Kitos, apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.  

3. Savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu mokomi pagal bendrojo ugdymo 

programą, profesinio mokymo programos teorijos mokymo dalį besimokantys mokiniai, kurie dėl 

pateisinamų priežasčių negali mokytis grupinio mokymosi forma kasdienio mokymo proceso 

organizavimo būdu.  

 

II. MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Mokymas organizuojamas vadovaujantis profesinio mokymo programomis, 

bendraisiais profesinio mokymo planais, bendraisiais vidurinio ugdymo planais.  

5. Kai mokinys, besimokantis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas 

dėl pateisinamų priežasčių negali mokytis grupinio mokymosi forma, kasdienio mokymo proceso 

organizavimo būdu,  vadovaujantis Kauno TPMC įstatų 11.2. punktu, jam taikoma pavienio 

mokymosi forma, savarankiško mokymosi proceso organizavimo būdas. Sudaromas lankstus 

mokymosi grafikas, numatomos galimybės užduotis atlikti savarankiškai, dalyvaujant 

konsultacijose pagal Kauno TPMC numatytą konsultacijų grafiką.  

6. Asmuo, pageidaujantis mokytis savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 

(pavienio mokymosi forma), Kauno TPMC direktoriui pateikia prašymą, prieš tai jį suderinęs su 

grupės kuratoriumi, profesinio mokymo skyriaus vedėju ir direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir 

atitinkamą dokumentą, kuris įrodo priežastį, dėl kurios mokiniui gali būti suteikiama galimybė 

mokytis pavienio mokymosi forma. Kai priežasčiai įrodyti nėra galimybės pateikti dokumentų 

(pvz. šeiminiai įsipareigojimai, materialinė padėtis ir kt.) – priežastį argumentuotai mokinys 

apibūdina rašydamas prašymą.  
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7. Jei mokinys, kuriam taikoma pavienio mokymosi forma, siekiant sudaryti galimybę 

derinti darbo  ir mokymosi laiką, dirba pagal pasirinktą specialybę, praktinį mokymą jis gali atlikti 

įmonėje, kurioje yra įdarbintas. Praktinių įgūdžių vertinimas atliekamas Kauno TPMC, kur 

mokinys nuosekliai, pagal suderintą konsultacijų laiką atvyksta tarpiniam žinių ir praktinių 

gebėjimų patikrinimui. 

8. Prieš taikant pavienio mokymosi formą su mokiniu aptariama: 

8.1. konsultacijų tipas ir skaičius (konsultacijos gali būti individualios ar grupinės), 

mokytojas gali konsultuoti mokinį elektroniniu paštu; 

8.2. lankstus mokymosi grafikas, galimybė atlikti užduotis savarankiškai; 

8.3. atsiskaitymo terminai ir atsiskaitymo forma, kurie individualiai derinami su dalykų 

mokytojais ir grupės kuratoriumi; 

8.4. naudojimosi vadovėliais, biblioteka ir kitomis mokymo priemonėmis galimybės ir 

sąlygos. 

9. Leidimas mokytis pavienio mokymosi forma įteisinamas Kauno TPMC direktoriaus 

įsakymu. 

10.  Profesinio mokymo programos praktinis mokymas vykdomas Kauno TPMC 

dirbtuvėse arba įmonėse (kai mokinys dirba pagal specialybę).  

11.  Mokinio, besimokančio pavienio mokymosi forma, pasiekimai vertinami pagal 

Kauno TPMC direktoriaus patvirtintą mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką. 

 

III. MOKYMO APSKAITA 

 

12.  Mokinių mokymosi rezultatų apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne. 

13.  Savarankiškai besimokančių asmenų, kurie individualiai derina savo mokymosi ir 

atsikaitymų bei mokytojų konsultacijų laiką, lankomumo apskaita elektroniniame dienyne nėra 

vykdoma. 

14.  Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro pavirtinta tvarka. 

 

IV. BAIGIAMOSIS NUOSTATOS 

 

15. Kauno TPMC užtikrina vertinimo procedūrų laikymąsi ir vertinimo informacijos 

apsaugą. 

16. Profesinio mokymo skyrių vedėjai pateikia informaciją apie jų skyrių mokinių 

savarankiško mokymo proceso organizavimo (pavienio mokymo forma) eigą ir rezultatus 

direkciniuose susirinkimuose pusmečių pabaigoje. 

______________________ 

 

 

SUDERINTA 

Kauno technikos profesinio mokymo centro 

Centro tarybos 2018-08-30 

protokolu Nr. 16-06 

 


