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M O K Y M O  S U T A R T I S  
(vidurinio ugdymo programai) 

 

2021 m. rugpjūčio 10 d. Nr. ______ 

 

Marijampolės Sūduvos gimnazija, įstaigos kodas 300594972, R. Juknevičiaus g. 32, LT-68208 Marijampolė 

(toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujama Audronės Vaičiulienės, gimnazijos direktorės, viena šalis ir                                   

tėvas / motina / globėja(-s) (toliau – Klientas), __________________________________________________________  
(reikalingą žodį pabraukti) 

 ________________________________________________________________________________________________  
 (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris) 

atstovaujanti(s) vaiko ________________________________________________ interesus, kita šalis, sudaro šią sutartį: 
 (vaiko vardas, pavardė, klasė) 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS  

 

Švietimo teikėjas įsipareigoja Mokinį mokyti pagal vidurinio ugdymo programą, kodas 301001001 bei pagal 

galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius. 

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Iš Švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281) 70 straipsnio. Apmokėjimas už švietimą: 
1.1. Gimnazijoje mokymas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas yra nemokamas. 

1.2. Mokinys, kuris mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, vadovėliais naudojasi nemokamai. 

1.3. Individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kt.) 

mokinį aprūpina tėvai (globėjai, rūpintojai). 

2. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 
2.1. Pagal galimybes sudaryti tinkamas mokymosi sąlygas. 

2.2. Garantuoti mokinio saugumą per pamokas. 

2.3. Neleisti mokiniui patirti moralinio, psichologinio ar fizinio smurto iš mokytojų, siekti, kad jo nepatirtų ir iš kitų 

mokinių. 

2.4. Esant reikalui, suteikti pedagoginę, psichologinę, socialinę ar pirmąją medicinos pagalbą. 

2.5. Užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą bei objektyvų mokomųjų dalykų vertinimą. 

2.6. Ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas pamokinės ir popamokinės veiklos metu. 

2.7. Garantuoti mokiniams lygias teises, nepriklausomai nuo jų tautybės, gebėjimų, socialinių galimybių ar 

nuomonių skirtumo. 

2.8. Sistemingai teikti mokinio tėvams informaciją apie jo ugdymo(si) rezultatus, daromą pažangą bei elgesį. 

2.9. Sudaryti sąlygas mokiniui naudotis biblioteka, skaitykla. 

2.10. Sudaryti mokiniui sąlygas pietauti gimnazijos valgykloje. 

2.11. Sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti moksleivių savivaldoje. 

2.12. Organizuoti III–IV klasių mokinių, gyvenančių už miesto ribų, pavėžėjimą į Sūduvos gimnaziją nurodytu 

maršrutu (iki 40 km). 

2.13. Atsižvelgti į tėvų pageidavimus dėl ugdymo proceso organizavimo, vaiko kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo 

kartoti kursą. 

2.14. Mokiniui, pažeidusiam sutarties sąlygas, padariusiam gimnazijai žalą, taikyti šias nuobaudas: įspėjimas 

(žodžiu, raštu), administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymas, šalinimas iš gimnazijos (nuo 16 metų), žalos 

atlyginimas. 

2.15. Nutraukus Sutartį, mokiniui išduoti reikalingus dokumentus per 3 darbo dienas. 

3. Mokinys įsipareigoja: 

3.1. Punktualiai ir reguliariai lankyti gimnaziją, savavališkai nepasišalinti iš jos; vykstant nuotoliniam ugdymo 

procesui, aktyviai dalyvauti pamokose bei atlikti visas užduotis ir už jas laiku atsiskaityti; pagal savo gebėjimus ir poreikius 

stropiai mokytis ir įgyti vidurinį išsilavinimą. 

3.2. Susirgus arba dėl kitos priežasties negalint dalyvauti pamokose, tėvai tuojau pat informuoja klasės auklėtoją. 

Pamokos teisinamos vadovaujantis Sūduvos gimnazijos lankomumo apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 

2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-123(1.3). 

3.3. Sąžiningai atlikti kontrolines užduotis, praktinius bei laboratorinius darbus, laikyti privalomus ir 

pasirenkamuosius brandos egzaminus, apsirūpinti individualiomis mokymo priemonėmis. 

3.4. Pasirinkti dorinio ugdymo dalyką (tikybą, etiką). 

3.5. Pasirinkti dalykų kursus (A, B), modulius, pasirenkamuosius mokomuosius dalykus, popamokinės veiklos sritį. 

3.6. Drausmingai elgtis per pamokas, pamokų metu išjungti mobilųjį telefoną, sąžiningai dirbti, prisiimti atsakomybę 

už netinkamą elgesį per pertraukas, šventinius renginius.  
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3.7. Pagarbiai elgtis su bendraamžiais, vyresniaisiais bei kitais bendruomenės nariais; nenaudoti fizinio ar 

psichologinio smurto, patyčių. 

3.8. Nevartoti, neturėti su savimi, neperduoti kitiems tabako gaminių, elektroninių cigarečių, energetinių gėrimų, 

alkoholio, narkotinių, toksinių medžiagų gimnazijoje ir jos teritorijoje.  

3.9. Talkinti gimnazijai, miestui organizuojant aplinkos tvarkymo akcijas ir pan. 

3.10. Dalyvauti mokiniams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose. 

3.11. Iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos pasitikrinti sveikatą ir pateikti reikiamą informaciją gimnazijai. 

3.12. Neprieštarauti asmens higienos patikrinimui. 

3.13. Atlyginti padarytą žalą gimnazijai (sugadinus gimnazijos inventorių, techninius įrengimus ar pan.). 

3.14. Pateikus prašymą dėl išbraukimo iš gimnazijos sąrašų, atsiskaityti su gimnazija. 

3.15. Laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, mokinio elgesio taisyklių, lankomumo apskaitos tvarkos aprašo, 

patyčių ir smurto prevencinės programos ir kitų vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

4. Klientas sutinka, kad: 

4.1. Iškilus pedagoginėms-psichologinėms ar socialinėms problemoms jo dukra/sūnus individualiai konsultuotųsi su 

gimnazijos psichologu ir/ar socialiniu pedagogu. 

4.2. Pastebėjus smurto artimoje aplinkoje atvejus, gimnazijos administracija iš karto reaguotų ir informuotų 

atitinkamas institucijas. 

4.3. Jo dukros/sūnaus asmens duomenys ir nuotraukos bei vaizdinė ir garsinė medžiaga būtų naudojamos elektroninio 

mokinio pažymėjimo diegimui, duomenų bazėms tvarkyti, gimnazijos vardui garsinti ir mokinio laimėjimams viešinti 

gimnazijos internetiniame puslapyje, socialinio tinklo paskyroje ar skelbimų lentoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.  

4.4. Netinkamai besielgiantiems mokiniams būtų taikomos poveikio priemonės, numatytos Sutarties 2.14 papunktyje 

ir/arba Rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (pritarta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268). 

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 

5. Sutartis sudaryta ............ metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs vidurinio 

ugdymo programą. 

6. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota.  

7. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį vaikui baigus privalomo švietimo programą. 

8. Klientas, suderinęs su švietimo teikėju, dėl rimtų, sudėtingų asmeninių priežasčių gali vienašališkai nutraukti 

sutartį. 

9. Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka 

gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė. 

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

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

gimnazijos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento atstovui arba 

apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

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

 

Sutarties šalių parašai: 

 

Švietimo teikėjas 

Gimnazijos direktorė                           ______________________ Audronė Vaičiulienė  

 (parašas)   

Klientas 

____________________            ______________________   ___________________________ 
(tėvas/motina/globėja(-s) (parašas) (vardas, pavardė) 

 
SUTARTIS NUTRAUKTA _________________________________________________________________________   
 (sutarties nutraukimo data) 

 

Švietimo teikėjas 

Gimnazijos direktorė                           ______________________ Audronė Vaičiulienė  

 (parašas)   

Klientas 

____________________            ______________________   ___________________________ 
(tėvas/motina/globėja(-s) (parašas) (vardas, pavardė) 


