
ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJA 

 

M O K Y M O   S U T A R T I S  
 

20___ m. ____________________ d. Nr. ______ 

 

Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija, 291415410, Vilniaus 8,   

Baltoji Vokė, LT-17235, Šalčininkų rajonas, telefonas/faksas 8~380 43142, (toliau – Švietimo teikėjas),  

atstovaujama direktorės Miroslavos Šostak, viena šalis ir tėvas/globėjas  (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – 

Klientas), atstovaujantis vaiko interesams,   
_________________________________________________________________________________________________                                  

    (atstovo vardas, pavardė,  adresas ir telefonas) 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

kita šalis, sudaro šią sutartį: 

 
I. SUTARTIES OBJEKTAS  

Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą 

______________________________________________mokyti pagal __________________________________ 

_____________________________________________ (ugdymo programos pavadinimas, kodas) 

pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/jos saviraiškos poreikius, 

 
 II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

1.1. teikti kokybišką (pradinio, pagrindinio, vidurinio) ugdymo programos vykdymą pagal valstybinius 

išsilavinimo standartus;  

1.2. tenkinti moksleivio ugdymo poreikius pagal gimnazijos galimybes bei Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius ugdymo planus;  

1.3. laikytis konfidencialumo, tvarkant ir naudojant moksleivio asmens duomenis gimnazijoje ir švietimo valdymo 

informacinėse sistemose švietimo tikslais teisės aktų nustatyta tvarka pagal  LR Asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymą (2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1426)); 

1.4. supažindinti moksleivius 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; 

1.5. vykdyti žalingų įpročių prevenciją - drausti gimnazijoje ir jos teritorijoje turėti, vartoti energinius gėrimus,  

alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, rūkyti cigaretes, elektronines cigaretes, prekiauti jomis ar kitaip jas 

perduoti; riboti pašalinių asmenų patekimą į gimnaziją; 

1.6. suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ar prireikus specialiąją, medicinos 

pagalbą, spręsti pedikuliozės problemą;  

1.7. kai moksleivis apsinuodijęs ir/ar jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, 

kviesti medicinos punkto sveikatos priežiūros specialistą ir greitąją medicinos pagalbą be moksleivio sutikimo bei 

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

1.8. sudaryti sąlygas moksleiviui ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje; 

1.9. sudaryti sąlygas ne pamokų metu naudotis gimnazijos biblioteka, informaciniu centru, kompiuteriais, 

sporto sale gimnazijos nustatyta tvarka;  

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

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

1.12. drauge kurti taisykles bendram buvimui ir veiklai; 

1.13. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus ir elgesį;  

1.14. vykdyti nuoseklų ir nuolatinį moksleivių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą: ugdomi mokinių 

savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio valdymo, streso įveikos, bendravimo ir 

bendradarbiavimo ir kiti socialiniai įgūdžiai. 

1.15. teikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie ugdymo ir ugdymosi sąlygas, jų vaiko pasiekimus, 

pažangą, gimnazijos lankymą ir elgesį;  
1.16. vykdyti nuolatinį tėvų konsultavimą ir informavimą patyčių ir smurto prevencijos, saugios aplinkos 

gimnazijos kūrimo klausimais; 

1.17. iš anksto informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl moksleivio palikimo kartoti kursą, pašalinimą iš 

gimnazijos, nurodyti tokių sprendimų priežastis.  

2. Klientas įsipareigoja: 



  
2.1. punktualiai ir reguliariai lankyti gimnaziją, laikytis gimnazijos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių 

ir moksleivio elgesio taisyklių, asmens higienos reikalavimų; 

2.2. aktyviai dalyvauti gimnazijos veikloje, jai atstovauti, gimnazijos ugdymo veikloje (teikti pasiūlymus dėl 

ugdymo proceso, pildyti anketas, dalyvauti renginiuose, projektuose ir kitoje veikloje); 

2.3. susirgus ar dėl kitų svarbių priežasčių negalint atvykti į gimnaziją tą pačią dieną informuoti klasės vadovą, 

grįžus po ligos nedelsiant klasės vadovui pristatyti gydytojo pažymą; 

2.4. laikytis sveikos gyvensenos principų – nesinešioti, nevartoti, neplatinti, nerūkyti tabako gaminių, 

elektroninių cigarečių, alkoholio, energinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, nežaisti azartinių žaidimų  

(kortomis ir kt.) gimnazijoje, jos teritorijoje ir prieigose;  

2.5. saugoti vaiką nuo neteisėto psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, gamybos ir platinimo, bendradarbiauti 

su gimnazija, užtikrinti saugią vaiko aplinką, spręsti pedikuliozės problemą; 

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

atlikti medicininę apžiūrą (jų testavimą);  

2.7. nenaudoti su ugdymo procesu nesusijusių daiktų pamokų ir renginių metu (mobiliojo telefono, MP3 grotuvų, 

žiebtuvėlių ir kt.); 

2.8. nesivesti į gimnaziją pašalinių asmenų; 

2.9. pagal asmens galias vykdyti pasirinktą individualų ugdymo planą; 

2.10. pagarbiai elgtis su visais gimnazijos bendruomenės nariais ir kitais žmonėmis. Laikytis žmonių bendravimo 

normų: gerbti save ir kitus, priešintis blogiui, gerbti žmogaus darbą;  

2.11. tausoti ir saugoti privatų bei gimnazijos turtą, atlyginti padarytą materialinę žalą; 

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

2.13. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka; 

2.14.mokėti Gimnazijos tarybos nustatyto dydžio mokestį už individualioms mokinio reikmėms būtinas 

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

aplinkai reikalingoms priemonėms); 

2.15. glaudžiai bendradarbiauti su gimnazijos pedagogais, lankytis tėvų susirinkimuose, bent kartą per 3 mėnesius 

susitikti su moksleivio  klasės vadovu individualiam pokalbiui;  

2.16. leisti moksleiviui dalyvauti gimnazijos organizuojamuose tyrimuose, pasiekimų vertinimuose;  

2.17. talkinti gimnazijai tvarkant jos aplinką, dalyvauti privalomoje socialinėje veikloje;  

 

III. SUTARTIES  ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 3. Sutartis sudaryta ___________ metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs 

_______________________________ programą.  

4. Sutartis gali bûti pakoreguota arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.  

5. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje 

nurodytų priežasčių. 

     

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

 6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, gimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami 

mokyklos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant apskrities viršininko administracijos valstybinės švietimo inspekcijos 

atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308) 

nustatyta tvarka. 

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

 

Sutarties šalių parašai: 

Švietimo teikėjas 

__________________                                ______________________   ______________________

 (pareigos)                      (parašas)              (vardas, pavardė) 

 
Moksleivis/tėvas/globėjas 
____________________                 ______________________   ______________________ 

                                                           (parašas)                                                              (vardas, pavardė) 

Sutartis nutraukta 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Švietimo teikėjas 

Direktorė                                                                                                                                           Miroslava Šostak 

A.V. 

 

Moksleivis /tėvas/globėjas                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                                                                                      (vardas, pavardė) 


