
14 metų ir vyresnių vaikų (suaugusiųjų) priėmimo į Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnaziją  
 

MOKYMO SUTARTIS 
 

2017 m. ......................... mėn. ............. d. Nr. ............... 

 
 Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija, kodas 190419981, Smėlynės g. 29, Panevėžys (toliau – Švietimo teikėjas), 

atstovaujamas gimnazijos direktoriaus Artūro Totilo, viena šalis ir prašymą pateikęs asmuo (toliau – Mokinys) 

..................................................................................................................................................kita šalis,  
(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefonas) 

ir tėvai (globėjai) ............................................................................................................................................... 

(vardas, pavardė, adresas ir telefonas) 

trečia šalis sudaro šią sutartį: 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 
      Švietimo teikėjas įsipareigoja Mokinį mokyti pagal  ........................................... UGDYMO PROGRAMĄ  (.......01001001) 

ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius. 

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 1. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

 1.1. Puoselėti Tėvynės meilės, tautinės savimonės, dėmesingo sąlyčio su krašto etninės kultūros klodais ugdymą, gimnazijos tradicijas. 

 1.2. Ugdyti savarankų, laisvą, į dvasines, demokratines vertybes orientuotą asmenį. 

 1.3. Suteikti galimybę ugdyti kaitos, naujų metodų, technologijų ir informacijos šaltinių panaudojimui ugdymo procese. 

 1.4. Užtikrinti kokybiškas sąlygas Mokiniui siekti bendrojo vidurinio išsilavinimo, įgyvendinti ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo 

ministerijos patvirtintus bendruosius ir individualius  ugdymo planus, atsižvelgiant į mokinio poreikius ir galimybes. 

 1.5. Skatinti gimnazijos Mokinį dvasiniam, doroviniam, kultūriniam, protiniam ir fiziniam tobulėjimui, parengti mokinį gyvenimui, laisvai, 

kritiškai mąstyti. 

 1.6. Sudaryti Mokiniui sveiko ir saugaus ugdymosi sąlygas, užkertančias kelią smurtui, prievartai, patyčių apraiškoms. 

 1.7. Organizuoti Mokiniui papildomą ugdymą, suteikti galimybę dalyvauti užmokykliniuose projektuose, kūrybinėse stovyklose, 

moksleivių organizacijų veikloje. 

 1.8. Suteikti galimybę Mokiniui gauti nemokamą medicininę, specialiojo pedagogo, socialinę, psichologinę pagalbą. 

 1.9. Suteikti galimybę dalyvauti savivaldoje, įtakoti gimnazijos ugdymo plano, perspektyvinės  veiklos programos ruošimą.  

 1.10. Teikti informaciją: 

 1.10.1. mokinio tėvams apie jo ugdymosi sąlygas, pasiekimus, lankomumą, drausmę, 

 1.10.2. savivaldybės institucijoms, kai mokinio elgesys nesuderinamas su sutarties sąlygomis, pažeidžiamos viešojo elgesio normos, kai 

tėvai (globėjai) vengia atlikti savo tiesiogines pareigas auklėti vaiką nepanaudodami tėvų valdžios, taip pažeidžiant vaiko teises ir teisėtus vaiko 

interesus.  

 1.10.3. mokinio tėvams ir atitinkamoms vaiko teises ginančioms ir paslaugas teikiančioms tarnyboms, kai nustatyta prasta vaiko priežiūra 

ar smurto atvejai. 

 1.11. Sudaryti sąlygas naudotis biblioteka, skaitykla, nemokamu internetiniu ryšiu, pagal atskirą grafiką sporto sale. 

 1.12. Suteikti Mokiniui teisę: 

 1.12.1. naudotis mokinio Vidaus tvarkos taisyklėse nurodytomis teisėmis be jokių išimčių ar diskriminavimo tautybės, lyties, religijos, 

socialinės kilmės, tautinės padėties, politinių pažiūrų pagrindu; 

 1.12.2. laisvai sakyti savo nuomonę, jeigu tai nepažeidžia kitų asmenų teisių ir orumo; 

 1.12.3. į nešališką, objektyvų žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimą; 

 1.12.4. gauti visą gimnazijoje sukauptą informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys. 

 1.13. Taikyti drausmines priemones ir sankcijas pažeidus Mokymosi sutarties sąlygas, gimnazijos vidaus tvarką, mokinių elgesio taisykles, 

lankomumo, uniformų dėvėjimo tvarkas: 

 1.13.1. padarius žalą gimnazijai; 

 1.13.2. už rūkymą (cigarečių, elektroninių cigarečių ir pan.), alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimą, azartinių žaidimų 

lošimą, nesuderinamą su ugdymo procesu veiklą gimnazijoje ir jos teritorijoje; 

 1.13.3. fiziškai ir morališkai priekabiaujant prie bet kurio bendruomenės nario; 

 1.13.4. už sunkius nusikaltimus, reguliarius pažeidimus išbraukti iš gimnazijos mokinių sąrašų. 

 1.14. Kelti į aukštesnę klasę tik pažangų Mokinį, nepažangiam siūlyti kitas mokymosi formas ar kitą ugdymo įstaigą.  

 1.15. Priimti į 1-4 gimnazijos klasę Mokinį vadovaujantis Gimnazijos tarybos patvirtinta mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka. 

 1.16. Nutraukus sutartį su Mokiniu ir tėvais (globėjais) per 3 dienas išduoti reikalingus dokumentus.   

 

 2. Mokinys įsipareigoja: 

 2.1. Siekti valstybinius standartus ir savo gebėjimus atitinkančio bendrojo išsilavinimo. 

 2.2. Pasirinkti mokymosi kryptį,  programas pagal poreikius, gebėjimus. 

 2.3. Pasirinkti dorinio ugdymo dalyką. 

 2.4. Laikytis gimnazijos Vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareigų,  nustatytų gimnazijos nuostatais: 

` 2.4.1. nevėluoti į pamokas, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų; 

 2.4.2. dėvėti tvarkingą uniformą gimnazijoje ir jai atstovaujant (vadovautis gimnazisto uniformos dėvėjimo taisyklėmis (priedas Nr. 1), 

paltus ir striukes palikti rūbinėje; 

 2.4.3. atsakyti už sugadintą inventorių, atlyginti padarytą žalą (pagal Civilinio kodekso 6.275 p.); 

 2.4.4. nerūkyti (cigarečių, elektroninių cigarečių ir pan.), nevartoti svaigalų ar kitų psichotropinių medžiagų, nelošti azartinių žaidimų 

gimnazijoje ar jos teritorijoje; 



 2.4.5. nevartoti necenzūrinių, įžeidžiančių žodžių; 

 2.4.6. atsakyti už mokinių taisyklių nevykdymą ir pažeidimus Gimnazijos nuostatuose ir Vidaus darbo tvarkos taisyklėse numatyta tvarka; 

 2.4.7. nesinaudoti pamoku metu mobiliuoju ryšiu, telefonus laikyti išjungtus kuprinėse. 

 2.5. Gerbti gimtąją kalbą ir kultūrą, gimnazijos tradicijas. 

 2.6. Laikytis žmonių bendravimo normų. 

 2.7. Stropiai, sąžiningai, pagal sugebėjimus mokytis. 

 2.8. Laikytis visuomenės, gimnazijos bendruomenės priimtų  principų, dalyvauti juos tvirtinant. 

 2.9. Pasiekus aukštų ugdymo(si) rezultatų, atstovauti gimnazijos konkursuose, olimpiadose. 

 2.10. Talkinti tvarkant gimnazijos kabinetus, aplinką, organizuojant gimnazijos kaip vietos kultūros židinio renginius. 

 2.11. Apsirūpinti individualiomis ugdymosi priemonėmis. 

 2.12. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje, teikti pasiūlymus ugdymo proceso tobulinimui, gimnazijos planavimo klausimais. 

  

 3. Tėvai (globėjai) įsipareigoja: 

 3.1. Užtikrinti, kad vaikas (globotinis) mokytųsi iki 16 metų ar baigtų vidurinio ugdymo programą. 

 3.2. Sudaryti vaikui sveikas ir saugias  gyvenimo bei ugdymosi sąlygas, užtikrinti punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą.  

 3.2.1. Susipažinti ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį su vaiko mokymosi pasiekimais elektroniniame TAMO dienyne.  

 3.2.2. Įsigyti mokyklinę uniformą vaikams ir užtikrinti kasdieninės gimnazisto uniformos dėvėjimą pamokų, o šventinės – gimnazijos 

švenčių metu. 

 3.3. Bendrauti su gimnazijos mokytojais, vadovais, kitais specialistais sprendžiant vaiko ugdymo klausimus ir vykdyti jų rekomendacijas, 

vaikui smurtaujant ar patiriant smurtą. 

 3.4. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje, talkinti mokytojams organizuojant  popamokinę veiklą. 

 3.5. Moraliai, materialiai, finansiškai paremti gimnaziją pagal galimybes. 

 3.6. Atlyginti gimnazijoje vaikų padarytą žalą. 

 3.7. Operatyviai pranešti gimnazijai apie svarbius Mokinio gyvenimo pasikeitimus – gyvenamosios vietos, ligą ir kitus ugdymo 

organizavimui įtakos turinčius veiksnius. 

 3.8. Teikti gimnazijai visus reikiamus dokumentus apie mokinį ir jo šeimą. 

 3.8.1. Teikti informaciją LR ryšių reguliavimo tarnybai pateikiant pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt, 

sužinojus apie viešą patyčių kibernetinėje erdvėje, panaudojus vaizdinę informaciją, atvejį. 

 3.9. Vaikui (globotiniui) nevykdant Vidaus darbo tvarkos taisyklių, Gimnazijos nuostatų, nepatenkinamai mokantis keisti vaiko 

(globotinio) ugdymo įstaigą ar mokymosi formą. 

       3.9.1. Neprieštarauti, kad iš mano vaiko, pamokos metu besinaudojančio mobiliuoju telefonu ir nereaguojančio į mokytojo pastabas, 

mobilusis telefonas būtų paimtas ir grąžintas tėvams/globėjams. 

      3.10. Sutinku/ nesutinku (pabraukite), kad mano vaikas ugdymo procese būtų fotografuojamas, nuotraukos talpinamos mokyklos 

internetiniame puslapyje, informaciniuose stenduose, leidiniuose. 

3.11. Sutinku/nesutinku (pabraukite), kad gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė medicinos kabinete, esant reikalui, mano vaikui atliktų 

higienos patikrinimą,   nepažeidžiant  jo asmens orumo ir teisės į privatumą. 

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 

 4. Sutartis sudaryta .......... metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Mokinys baigs .................................. 

ugdymo programą. 

 5. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ir pratęsta Mokiniui perėjus prie aukštesnio lygmens ugdymo 

programos. 

 6. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių. 

 7. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai (Mokinys iki jam sueis 16 metų negali nutraukti šios sutarties) 

pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai pažeidus Sutarties sąlygas. 

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 
 9. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, gimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami Gimnazijos 

taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant Panevėžio m. švietimo skyriaus, apskrities viršininko administracijos valstybinės 

švietimo inspekcijos atstovui arba apskundžiami LR administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (viena – gimnazijai, kita - mokiniui). 

 

Sutarties šalių parašai: 

 

Švietimo teikėjas 

 

Direktorius                                       ......................................              Artūras Totilas 
   (parašas) 

Mokinys                 .....................................    .................................................... 
   (parašas)  (vardas, pavardė) 

Tėvai (globėjai)                                ....................................    ..................................................... 
   (parašas)  (vardas, pavardė) 

   

http://www.draugiskasinternetas.lt/

