PATVIRTINTA
Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-201
VAIKO/MOKINIO MOKYMO SUTARTIS
20___ m. _______________ mėn. _____ d. Nr. MSI. SUTARTIES ŠALYS
Vaškų gimnazija kodas 190616053 Mokyklos g.23, Vaškai, Pasvalio r.
(Gimnazijos visas pavadinimas, kodas, adresas)

(toliau – Gimnazija), atstovaujama direktorės Dalios Remeikienės, veikiančios pagal Gimnazijos nuostatus,
viena šalis, bei prašymą mokytis pateikęs asmuo (toliau – Mokinio tėvai (globėjai), kai vaikui nėra 16-os metų)
________________________________________________________________________
kita šalis, sudaro šią sutartį:

( vardas, pavardė, adresas, telefono numeris )

II. SUTARTIES OBJEKTAS
Vaškų gimnazija įsipareigoja ____________________________________________________mokyti pagal
(vaiko/mokinio vardas, pavardė)

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio (reikalingą žodį pabraukti) ugdymo programą valstybine
lietuvių kalba ir pagal Gimnazijos nuostatuose bei darbo tvarkos taisyklėse nustatytą papildomo ugdymo tvarką.
III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.Vaškų gimnazija įsipareigoja:
1.1. Užtikrinti kokybišką, šiuolaikinio mokslo pasiekimus ir valstybinius standartus atitinkantį
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio (reikalingą žodį pabraukti) ugdymo programos vykdymą;
1.2. Sudaryti sąlygas Mokiniui ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje,;
1.3. Teikti socialinę, pedagoginę, specialiąją pedagoginę, o prireikus ir pirmąją medicininę pagalbą;
1.4. Pripažinti mokinio individualumą, poreikių įvairovę;
1.5. Puoselėti visas Mokinio galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę;
1.6. Rūpintis tinkama Mokinio mityba, sveikatos ir žalingų įpročių prevencija;
1.7. Kurti aplinką, skatinančią Mokinį domėtis, pažinti, tobulėti;
1.8. Ugdyti toleranciją, dorovines, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas;
1.9. Drauge kurti taisykles bendram buvimui ir veiklai;
1.10. Saugoti Mokinį formaliojo ir neformaliojo ugdymo metu nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių
(tabako, alkoholio, narkotinių medžiagų);
1.11. Teisingai, objektyviai vertinti mokinio žinias, mokėjimus ir įgūdžius, skatinti už geras iniciatyvas, aktyvią
ir pozityvią veiklą Gimnazijos bendruomenėje;
1.12. Nuolatos teikti informaciją tėvams (globėjams) apie Mokinio mokymosi pasiekimus, elgesį;
1.13. Organizuoti neformaliojo ugdymo veiklą, atsižvelgiant į vaikų poreikius ir galimybes;
1.14. Kartu su tėvais (globėjais) aptarti klausimus, susijusius su ugdymo proceso organizavimu;
1.15. Su Mokiniu, nesilaikančiu Mokymo sutarties sąlygų, Darbo tvarkos ir kitų Gimnazijos dokumentuose
patvirtintų taisyklių bei nuostatų, analizuoti jo elgesį ir veiksmus, taikyti prevencines bei drausminimo
priemones, bei Mokymo sutarties nutraukimą;
1.16. Nutraukus šią sutartį išduoti reikalingus dokumentus per penkias darbo dienas nuo prašymo padavimo,
mokiniui atsiskaičius su Gimnazija.
2. Tėvai (globėjai) užtikrina ir mokinys įsipareigoja:
2.1. Lankyti Gimnaziją, nevėluoti į pamokas;
2.2. tėvai turi užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų Gimnazijos lankymą, jeigu vaikas negali atvykti į mokyklą,
nedelsdami (tą pačią dieną) informuoti klasės vadovą.
2.3 prisiimti atsakomybę už nelankytų pamokų teisinimą. Mokiniui grįžus į ugdymo procesą po nelankytų
pamokų per 5 darbo dienas užpildyti „Praleistų pamokų teisinimo lapą“. Ne dėl ligos (kitų priežasčių) teisinti 3
dienas per pusmetį.
2.4. bendradarbiauti su gimnazija įgyvendinant priemones lankomumui pagerinti.

2.5. Laikytis Gimnazijos nuostatų, Darbo tvarkos ir Mokinio elgesio taisyklių, asmens higienos
reikalavimų;
2.6. Būti motyvuotu, nusiteikusiu darbui, turėti reikalingas mokymosi priemones, sąžiningai atlikti
užduotis, mokytis pagal savo gebėjimus ir siekti ugdymosi pažangos;
2.7. Gerbti Gimnazijoje besimokančius mokinius, pedagogus ir kitus Gimnazijos bendruomenės narius;
2.8. Tausoti ir saugoti Gimnazijos turtą, atlyginti Gimnazijai padarytą materialinę žalą (pagal CK 6.276
str.);
2.9. Kasdien vilkėti Gimnazijos uniformą, o fizinio ugdymo pamokose – sportinę aprangą;
2.10. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pateikti Gimnazijai reikiamą
informaciją; leisti visuomenės sveikatos priežiūros specialistei atlikti asmens higienos, pedikuliozės
patikrinimą;
2.11. Mokėti savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį už individualioms mokinio reikmėms būtinas
papildomas paslaugas, kuriomis jis naudojasi;
2.12. Dalyvauti Mokiniams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, rinktis dalyvauti dalykinėse
olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose, Gimnazijos mokinių savivaldoje, projektuose;
2.13. Nevartoti svaiginamųjų ir toksinių medžiagų (tabako, alkoholio, narkotikų) Gimnazijoje ir už jos
ribų. Nežaisti azartinių žaidimų, nesinešti ugdymui(si) nereikalingų daiktų;
2.14. Tėvai (globėjai) sutinka, kad jų vaiko nuotraukos ar filmuota medžiaga būtų skelbiama Gimnazijos
interneto puslapyje ar stenduose viešinant Gimnazijos veiklą;
2.15. Tėvai (globėjai) sutinka, kad jų vaikas nesinaudos mobiliuoju telefonu pamokų metu, jį išjungs,
nefilmuos, nefotografuos Gimnazijos teritorijoje, nesinaudos ausinukais, muzikine garso įranga.
IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
1. Sutartis sudaryta _____ metams ir įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis galioja, kol Mokinys
baigs __________________________________ ugdymo programą.
2. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta Šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
3. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10
dalyje nurodytų priežasčių.
V. GINČŲ SPRENDIMAS
1. Visi ginčai tarp šalių dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami geranoriškai derybų keliu, o šalims
nesutarus – Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).

Sutarties šalių parašai:
Vaškų gimnazijos direktorė

__________________
(parašas)

A.V.

Dalia Remeikienė

Su Mokymo(si) sutarties sąlygomis sutinku:
Tėvas (globėjas)
__________________________________
(parašas)

______________________________
(vardas, pavardė)

