
MOKSLEIVIO PRIĖMIMO Į BENDROJO LAVINIMO MOKYKLĄ PAGAL  

(PRADINIO, PAGRINDINIO AR VIDURINIO UGDYMO) PROGRAMĄ  

 

M O K Y M O   S U T A R T I S   7 . 8 . -  

 
20_____ m. __________________ d. Nr._________ 

 
I. SUTARTIES ŠALIS  

 
                   Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija, 291415410, Vilniaus 8,   

Baltoji Vokė, LT-17235, Šalčininkų rajonas, telefonas/faksas 8~380 43142, atstovaujama direktorės Miroslavos Šostak, viena 

šalis, ir prašymą mokytis pateikęs asmuo (toliau – moksleivis)  

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefono numeris) 

 
kita šalis, sudarome šią sutartį: 

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

Ugdymas (-is) pagal (pradinio, pagrindinio ar vidurinio) /reikiamą programą pabraukti/ ugdymo programą,  

kodas _______________________________. 

 

III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

Vidurinė mokykla įsipareigoja: 

3.1. teikti kokybišką (pradinio, pagrindinio ar vidurinio) ugdymo programos vykdymą pagal valstybinius išsilavinimo 

standartus;  

3.2. tenkinti moksleivio ugdymo poreikius pagal mokyklos galimybes bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos patvirtintus bendruosius ugdymo planus;  

3.3. supažindinti vaikus ir jų atstovus su LR alkoholio kontrolės įstatymo, LR tabako kontrolės įstatymu, LR narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo ir teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už narkotinių, psichotropinių 

medžiagų vartojimą, gamybą, nuostatomis. 

3.4. teikti socialinę, psichologinę-pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą ir prireikus pirmąją medicinos pagalbą, spręsti 

pedikuliozės problemą;  

3.5. kai vaikas apsinuodijęs psichiką veikiančiomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus, suteikti pirmąją medicinos 

pagalbą, kviesti medicinos punkto sveikatos priežiūros specialistą ir greitąją medicinos pagalbą be vaiko sutikimo bei mokyklos 

nustatyta tvarka skubiai informuoti apie vaiko būklę jo atstovus pagal įstatymą;  

3.6. sudaryti sąlygas moksleiviui ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje; 

3.7. sudaryti sąlygas ne pamokų metu naudotis mokyklos biblioteka, informaciniu centru, kompiuteriais, sporto sale 

mokyklos nustatyta tvarka;  

3.8. kurti aplinką, skatinančią moksleivį domėtis, pažinti ir  tobulinti ją;    

3.9. ugdyti dorovės, tautines, pilietines bei patriotines nuostatas; 

3.10. drauge kurti taisykles bendram buvimui ir veiklai; 

3.11. objektyviai vertinti mokymosi pasiekimus ir elgesį;  

3.12. teikti informaciją tėvams arba globėjams apie moksleivio ugdymosi sąlygas ir pasiekimus; 

 

Moksleivis (arba jo atstovai) įsipareigoja: 

3.13. punktualiai ir reguliariai lankyti mokyklą, laikytis gimnazijos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir moksleivio 

elgesio taisyklių, asmens higienos reikalavimų; 

3.14. susirgus tą pačią dieną informuoti, laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokyklai reikiamą informaciją; 

3.15. nesivesti į gimnaziją pašalinių asmenų; 

3.16. saugoti vaiką nuo neteisėto psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, gamybos ir platinimo, bendradarbiauti su mokykla, 

užtikrinti saugią vaiko aplinką, spręsti pedikuliozės problemą.  

3.17. įtarus, kad vaikas vartoja psichiką veikiančias medžiagas, kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą su prašymu atlikti 

medicininę apžiūrą (jų testavimą).  

3.18. pagal asmens galias vykdyti pasirinktą individualų ugdymo planą; 

3.19. pagarbiai elgtis su visais mokyklos bendruomenės nariais ir kitais žmonėmis. Laikytis žmonių bendravimo normų: gerbti 

save ir kitus, priešintis blogiui, gerbti žmogaus darbą; 

3.20. tausoti ir saugoti privatų bei mokyklos turtą, atlyginti padarytą materialinę žalą (pagal CK 6.276 str.); 



3.21. aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje ir jai atstovauti; 

3.22. gerbti valstybinę kalbą ir kultūrą, puoselėti gimtąją kalbą, kitas kalbas ir kultūras; 

3.23. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka. 

3.24.  mokėti Mokyklos tarybos nustatyto dydžio mokestį už individualioms mokinio reikmėms būtinas          papildomas 

paslaugas, kuriomis jis naudojasi (kopijavimui, higienai, sanitarijai, sveikatinimui, estetinei ir psichologinei aplinkai 

reikalingoms priemonėms); 

3.25. dalyvauti Mokiniams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, dalykinėse olimpiadose, čempionatuose, sporto   

varžybose, Mokyklos mokinių savivaldoje, projektuose; 

3.26. nevartoti svaiginamųjų ir toksinių medžiagų (tabako, alkoholio, narkotikų) Mokykloje, jos teritorijoje bei     prieigose, 

išvykose ir kituose Mokyklos renginiuose. Nežaisti azartinių žaidimų, nesinešti ugdymui(si)          nereikalingų daiktų; 

3.27. nevartoti ir neturėti energetinius gėrimus mokykloje ir jos teritorijoje, taip pat draudžiama ateiti į mokyklą ir mokyklos 

teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;   

3.28. tėvai (globėjai) sutinka, kad jų vaiko nuotraukos ar filmuota medžiaga būtų skelbiama mokyklos  interneto puslapyje ar 

stenduose su tikslu viešinti mokyklos veiklą. 

 

 

4. SUTARTIES ĮSIPAREIGOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

4.1. Sutartis sudaryta _____________________ metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki moksleivis baigs 

(pradinio, pagrindinio, vidurinio) ugdymo programą. 

4.2. Sutartis gali būti pakoreguota atskiru šalių susitarimu. 

4.3. Mokykla turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nuodytų priežasčių. 

4.4. Sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba pažeidus sutarties sąlygas.   

 

5. GINČŲ SPRENDIMAS 

 
5.1.  ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami Mokyklos 

taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant Savivaldybės švietimo padalinio ar apskrities viršininko administracijos valstybės 

švietimo inspekcijos atstovu arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai). 

 

Sutarties šalių parašai: 

 
Mokykla 

 

Direktorė                                                                                                                                                            Miroslava Šostak 

A.V. 

 

Moksleivis                                                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                                                                                     (vardas, pavardė) 

SUTINKU 

Tėvai ar globėjai                                                                                                                           __________________________ 

                                                                                                                                                                     (vardas, pavardė) 

 

Sutartis pakeista ________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Mokykla 

 

Direktorė                                                                                                                                                                Miroslava Šostak 

 

Moksleivis                                                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                                                                                        (vardas, pavardė) 

Sutartis nutraukta _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Mokykla  

 

Direktorė                                                                                                                                                                Miroslava Šostak 

A.V. 

 

Moksleivis                                                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                                                                                          (vardas, pavardė) 


