
 

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJA 

 

 

Pagrindinio ugdymo programos 
 

S U T A R T I S 
 

2015 m. _________________ d. Nr. ______ 

                   

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija, 302523034, S. Konarskio g. 27, Vilnius, LT-03123 
(mokyklos pavadinimas, įmonės kodas, adresas) 

 

 

 (toliau – Švietimo teikėjas),  atstovaujama      
                              (pareigos, vardas, pavardė) 

viena šalis ir tėvas/globėjas  (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesus,   
 

____________________________________________________________________________________________  
                (vardas, pavardė,  asmens kodas, adresas ir telefonas) 
 

kita šalis, sudaro šią sutartį:  
 

I. SUTARTIES OBJEKTAS  

 

Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą ______________________________________________  
                               (vardas, pavardė, asmens kodas)  

                 

mokyti pagal    ir pagal galimybes sudaryti sąlygas 
                                                             (ugdymo programos pavadinimas, kodas) 
 

tenkinti jo/s saviraiškos poreikius. 
 

 II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 
 

1.1.  teikti kokybišką Pagrindinio ugdymo programos vykdymą pagal valstybinius išsilavinimo standartus, kurių paskirtis – 

suteikti mokiniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo 

pradmenis, ugdyti mokinio tautinį sąmoningumą; 

1.2.  nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti ugdymo procesą; 

1.3.  teikti psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą, bendrauti su specialiųjų poreikių vaikų individualios korekcijos 

pagalbos institucijomis; 

1.4. teikti socialinę pagalbą vaikams, saugoti nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių, konsultuoti mokinių tėvus 

(globėjus) vaikų socialinės priežiūros klausimais ir, esant galimybei, atsižvelgti į jų pasiūlymus; 

1.5.  saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, 

atlikti pirminę sveikatos priežiūrą, prireikus teikti pirmąją medicinos pagalbą ir apie tai nedelsiant informuoti tėvus 

(globėjus); 

1.6. progimnazijos nustatyta tvarka (tai reglamentuoja ugdymo planas) teikti mokiniui ir jo tėvams informaciją apie ugdymosi 

sąlygas, mokymosi pasiekimus ir elgesį. Fiksuoti mokinio pavėlavimus, neatvykimą į pamokas el. dienyne; 

1.7.  pagal išgales teikti socialinę pagalbą vaikams, saugoti nuo fizinių, psichinę sveikatą žalojančių poveikių; 

1.8.   organizuoti neformaliojo ugdymo veiklą atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokyklos galimybes;  

1.9.   mokymosi pasiekimus ir elgesį vertinti objektyviai ir nešališkai; 

1.10.  bendradarbiauti su tėvais sprendžiant mokyklos valdymo, veiklos, ugdymo proceso organizavimo klausimus, inicijuoti 

tėvų dalyvavimą mokyklos savivaldoje; 

1.11. progimnazijos  nustatyta tvarka teikti informaciją tėvams/globėjams apie mokinio ugdymo/si pasiekimus ir e lgesį; 

1.12. aprūpinti mokinius rūbų spintelėmis; 

1.13. mokiniui, pažeidusiam mokyklos Mokinio elgesio taisykles, taikyti jose numatytas drausminimo priemones, reikalauti 

iš tėvų padengti mokinio padarytą žalą pagal LR Civilinio Kodekso 6.275 str. (iki 14 metų) ir pagal LR Civilinio Kodekso 

6.276 str. (nuo 14 iki 16 metų); 

1.14. netinkamai besielgiančiam mokiniui taikyti priemones, vadovaujantis rekomendacijomis dėl poveikio priemonių 

taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio  28 d. įsakymas Nr. V-

1268). 

 

2. Mokinio tėvai (globėjai) įsipareigoja: 
 

2.1. užtikrinti, kad vaikas punktualiai ir reguliariai lankytų mokyklą, stropiai mokytųsi ir atliktų užduotis; 

2.2. ugdyti vaiko pagarbą bendraamžiams, mokytojams bei kitiems progimnazijos bendruomenės nariams; 
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2.3. užtikrinti, kad vaikas progimnazijoje laikytųsi Mokinio elgesio taisyklių; 

2.4. nuolat domėtis vaiko ugdymo rezultatais; mažiausiai kartą per savaitę nuo rugsėjo 1 d. iki mokslo metų pabaigos prisijungti 

savo vardu (suteiktu progimnazijos) ir peržiūrėti el. dienyną. Jei reikia, pateikti prašomą informaciją ar reaguoti į pranešimus; 

2.5. parinkti vaikui užsienio kalbą, dorinio ugdymo dalyką, neformaliojo ugdymo veiklą pagal mokyklos pasiūlytas galimybes; 

2.6. bendradarbiauti su mokytojais ir progimnazijos vadovais, koreguojant ir kontroliuojant vaiko ugdymąsi ir elgesį; 

2.7. aprūpinti vaiką mokyklos nurodytomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo bei kitomis mokytojų 

nurodytomis priemonėmis, reikalingomis pamokoms); 

2.8. užtikrinti, kad vaikas į mokyklą atsineštų tik mokymuisi reikalingas priemones; 

2.9. užtikrinti, kad pamokų metu vaikas be mokytojo leidimo nesinaudotų mobiliojo ryšio ar kitomis mokinio dėmesį 

blaškančiomis priemonėmis; 

2.10. užtikrinti, kad mokykloje vaikas dėvėtų mokyklinę uniformą; 

2.11. atsakyti už vaiko saugumą, kai jis nedalyvauja pamokose ir privalomuose mokyklos organizuojamuose renginiuose;  

2.12. drausti vaikui prekiauti asmeniniais daiktais, įvairiais žaidimais, pirotechnikos priemonėmis, sveikatą žalojančiomis 

medžiagomis ir kt.; 

2.13. pasirūpinti, kad vaikas iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrintų sveikatą ir pateiktų mokyklai reikiamą informaciją 

apie ją; 

2.14. vaikui susirgus, tą pačią dieną informuoti klasės auklėtoją, o po ligos vaikui atvykus į mokyklą, atnešti gydytojo 

pažymą (tėvų raštelis gali pateisinti ne daugiau kaip 3 mokinio ligos dienas); 

2.15. neprieštarauti vaiko higienos patikrinimui, jei tai nepažeidžia jo asmens orumo ir teisės į privatumą;  

2.16. pagal galimybes talkinti progimnazijai, tvarkant jos aplinką, organizuojant renginius, remiant labdaros ir paramos akcijas; 

2.17.  aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose bei progimnazijos savivaldoje; 

2.18. pasikeitus gyvenamajai vietai ir telefono numeriui, nedelsiant  informuoti apie tai mokyklą;  

2.19. neprieštarauti mokinio rūbų spintelės patikrinimui; 

2.20. neprieštarauti vaiko asmeninių daiktų patikrinimui, siekiant užtikrinti mokyklos bendruomenės narių ir aplinkinių 

saugumą (vadovaujantis rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams); 

2.21. siekti, kad vaikas tausotų ir saugotų privatų bei mokyklos turtą, laikytųsi darbo saugos reikalavimų, taupytų elektrą ir 

vandenį; atlyginti vaiko padarytą žalą pagal LR Civilinio kodekso 6.275 str. (iki 14 metų) ir pagal LR Civilinio kodekso 6.276 

str. (iki 16 metų). 

  

III. SUTARTIES  ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 

1. Sutartis sudaroma 5-8 klasių mokiniams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja tol, kol mokinys baigs Pagrindinio 

ugdymo programos pirmąją dalį progimnazijoje. 

2. Progimnazija turi teisę nutraukti sutartį dėl LR Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 ir 11 dalyse nurodytų priežasčių. 

3. Pažeidus sutarties sąlygas, progimnazija turi teisę pasiūlyti mokinio tėvams (globėjams) nutraukti sutartį. 

4. Sutartis  gali būti  nutraukta mokinio tėvams (globėjams) raštu pareiškus apie jos nutraukimą ir pristačius pažymą apie vaiko 

priėmimą mokytis kitoje mokykloje. 

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 
 

1. Ginčytini ugdymo(-si) proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami Mokyklos 

taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant Savivaldybės švietimo skyriaus atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

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

 

 

Sutinku/nesutinku (tinkamą žodį pabraukti), kad mokinio vaizdo ar filmuota medžiaga būtų skelbiama progimnazijos interneto 

puslapyje ar progimnazijos stenduose ugdymo sklaidos tikslais, negaunant atskiro tėvų raštiško sutikimo. Jei tėvai nesutinka, 

kad mokinio nuotraukos, vaizdo ar filmuota medžiaga būtų viešinama, progimnazijos atstovai privalo prašyti atskirų leidimų.  

 

 

Sutarties šalių parašai: 

 

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 

direktorė                                      ______________________  Gražina Šoblickienė 
                                   (parašas)     

 

A.V. 

 

Su sutarties sąlygomis 

sutinku                                                            _____________________              ___________________________ 
                                                                       (parašas)                                                        (Tėvų/globėjų  vardas, pavardė) 


