Ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko r. Šimkaičių Jono
Ţemaičio pagrindinę mokyklą, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą,
išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos 2 priedas

Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą

SUTARTIS
201... m. .......................................... d. Nr.MSJurbarko r. Šimkaičių Jono Ţemaičio pagrindinė mokykla (kodas 190919189)
(mokyklos visas pavadinimas, kodas)

Liepų g.7, Šimkaičių mstl., Šimkaičių sen., 74337 Jurbarko r.
(adresas)

(toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujamas

mokyklos direktoriaus Leonardo Zakso
(pareigos, vardas, pavardė)

viena šalis ir tėvas/globėjas/rūpintojas (reikalingą ţodį pabraukti) (toliau – Mokinio atstovas), ________________

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

____________________________________________________________________________________

atstovaujantis mokinio __________________________________________________________________
(vardas, pavardė, klasė, asmens kodas)

interesus, kita šalis, sudaro šią sutartį:

I. Sutarties dalykas
Švietimo teikėjas įsipareigoja Mokinio atstovo sūnų/dukrą mokyti pagal pradinio ugdymo
programą, kodas 101001001 ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius.
Programa baigiama ir mokymo pasiekimai įteisinami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

II. Sutarties šalių įsipareigojimai
1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
1.1. uţtikrinti pradinio ugdymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro, vykdymą;
1.2. teikti privalomą ankstyvąjį uţsienio kalbų mokymą;
1.3. uţtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas;
1.4. uţtikrinti mokinio saugumą ugdymo procese;
1.5. uţtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą;
1.6. ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas;
1.7. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus;
1.8. teikti pedagoginę, socialinę pedagoginę ir esant reikalui bei tėvams sutikus, psichologinę,
specialiąją pedagoginę pagalbą;
1.9. teikti mokiniui ir jo atstovams informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir mokymosi
pasiekimus;
1.10. sudaryti sąlygas mokiniui naudotis mokyklos biblioteka, skaitykla, sporto sale ir kitomis
patalpomis, kompiuteriais ir kitomis priemonėmis, mokyklos nustatyta tvarka;
1.11. uţtikrinti naudojimąsi vadovėliais nemokamai;

1.12. organizuoti mokinių neformalųjį ugdymą, derinant mokyklos galimybes ir mokinio
poreikius;
1.13. taikyti mokinio skatinimo priemones, numatytas mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse;
1.14. paţeidus sutarties sąlygas, padarius ţalą mokyklai (pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnį)
taikyti mokiniui drausminimo priemones;
1.15. atsiţvelgti į tėvų pageidavimus dėl ugdymo proceso organizavimo, vaiko kėlimo į aukštesnę
klasę ar palikimo kursą kartoti, pašalinimo iš mokyklos;
1.16. uţtikrinti mokinio asmens duomenų konfidencialumą pagal Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymą;
1.17. nutraukus Sutartį, Pareiškėjui laiku išduoti reikalingus dokumentus.
2. Mokinio atstovas įsipareigoja:
2.1. uţtikrinti mokinio punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą;
2.2. parinkti mokiniui dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką);
2.3. ugdyti pagarbą bendraamţiams, vyresniesiems bei kitiems mokyklos bendruomenės nariams;
2.4. tą pačią dieną informuoti mokyklą vaikui susirgus;
2.5. nuolat domėtis mokinio ugdymo rezultatais;
2.6. rūpintis, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir pateiktų mokyklai reikiamą informaciją;
2.7. bendradarbiauti su pedagogais ir mokyklos vadovybe koreguojant ir kontroliuojant vaiko
elgesį;
2.8. atlyginti mokinio padarytą ţalą mokyklai;
2.9. talkinti mokyklai tvarkant jos aplinką, organizuojant mokyklos, kaip vietos kultūros ţidinio,
renginius;
2.10. aprūpinti mokinį individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo
priemonėmis, skaičiuotuvais ir kt.);
2.11. aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, mokyklos savivaldoje;
2.12. uţtikrinti, kad vaikas laikytųsi LR tabako ir alkoholio kontrolės įstatymo;
2.13. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefonų numeriams, operatyviai informuoti
klasės auklėtoją;
2.14. keičiant ugdymo įstaigą, tiksliai nurodyti į kokią ugdymo įstaigą išvyksta mokytis;
2.15. sudaryti sąlygas susipaţinti su mokymosi aplinka namuose, teikti informaciją apie
būkles/situacijas, reikšmingas ugdymui organizuoti.

III. Sutarties įsigaliojimas, galiojimas, keitimas ir nutraukimas
3. Sutartis sudaryta 4 metų trukmės programai, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki
mokinys baigs sutarties I skyriuje (SUTARTIES DALYKAS) įvardytą programą. Mokinys pradeda
mokytis 201__ m. __________________ ____ d.
4. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti nutraukta, papildyta arba pakoreguota mokiniui
pakeitus ugdymo programą ar dėl kitų prieţasčių. Šalių susitarimas yra neatskiriamas šios sutarties
priedas („Sutikimas dėl fotografavimo ugdymo proceso ar popamokinių renginių metu, periodinių
higienos patikrinimų, pirmosios medicinos pagalbos teikimo, vykimo į vaikų turizmo renginius“).
5. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatyme nurodytų
prieţasčių ir mokyklos nustatyta tvarka.
6. Mokinio atstovas negali vienašališkai nutraukti sutarties kol nepateikta pasirašyta mokymo
sutartis su kitu švietimo teikėju ar kitu dokumentu apie tai nepatvirtina.
7. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą prieš 3
darbo dienas arba grubiai paţeidus Sutarties sąlygas.

IV. Ginčų sprendimas
8. Ginčytini mokymo programos įgyvendinimo, proceso organizavimo, švietimo teikėjo veiklos,
sutartų įsipareigojimų paţeidimo klausimai sprendţiami derybomis su mokiniu (jo atstovais), mokyklos

taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant švietimo teikėjo savininko atstovui arba skundţiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9. Sutartis sudaryta dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais (po vieną kiekvienai
šaliai).
V. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
ŠVIETIMO TEIKĖJAS

MOKINYS

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Ţemaičio pagrindinė
mokykla, kodas 190919189
Liepų g.7, Šimkaičių mstl., Šimkaičių sen.,
74337 Jurbarko r.
tel./faks. (8 447) 41 4222
Direktorius Leonardas Zaksas ______________
parašas

_______________________________________
_______________________________________
(Vardas, pavardė, klasė)
MOKINIO ATSTOVAS - VEIKDAMAS ABIEJŲ TĖVŲ
VARDU
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

A.V.

_______________________________________________
(Tėvas/mama/globėjas/rūpintojas vardas, pavardė, parašas,
adresas)

Mokymo(si) sutartis pakeista (papildyta) 201__ m. ____________________ ____ d.
_____________________________________________________________________________________
(nurodyti, kurios mokymo sutarties sąlygos pakeistos)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Direktorius
A. V.

_______________

Mokinys (mokinio atstovas)

_____________

(parašas)

(parašas)

_______________________
(Vardas, pavardė)

_______________________
(Vardas, pavardė)

Mokymo(si) sutartis nutraukta 201___ m. ________________________ ____ d.
_____________________________________________________________________________________
(mokymo sutarties nutraukimo pagrindas ir prieţastis)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Direktorius
A. V.

_______________

Mokinys (mokinio atstovas)

_____________

(parašas)

(parašas)

_______________________
(Vardas, pavardė)

_______________________
(Vardas, pavardė)

