
           PATVIRTINTA 

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio   

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d.  

                                                   įsakymu Nr. V-59       

  

 

 

 

 

MOKYMO  SUTARTIS 

 

20  m. rugpjūčio     d. Nr. __________ 

 

 Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis, kodas 191429544, Švyturio g. 31, Pažagienių 

k., 36222 Panevėžio r., atstovaujamas  direktorės Vilmos Juozapavičiūtės-Kuprienės (toliau – 

Mokykla) – viena šalis  ir  tėvai/ globėjai  (toliau – Tėvai), atstovaujantys vaiko interesams:                                      
(reikalingą žodį pabraukti)   

 

________________________________________________________________________________        

(mamos vardas, pavardė, el. paštas  ir telefonas) 

_____________________________________________________________________________     

(tėčio vardas, pavardė, el. paštas  ir telefonas) 

_____________________________________________________________________________               

(gyvenamosios vietos  adresas:   gatvė, namo numeris – buto numeris, miestas/rajonas) 

 

– kita šalis, sudaro šią sutartį. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS  

 

 1. Mokykla įsipareigoja Tėvų  sūnų/dukrą ___________________________________  

                      (vardas, pavardė, asmens kodas)  

(toliau – mokinį) mokyti pagal pradinio ugdymo programą ir pagal galimybes sudaryti sąlygas 

tenkinti jo saviraiškos poreikius.  Mokymosi forma – grupinis, mokymo organizavimo būdas – 

kasdienis.    

  

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2. Mokykla įsipareigoja: 

2.1. teikti valstybinius standartus atitinkantį pradinį ugdymą pagal ketverių metų ugdymo 

programą – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, 

pagrindus, elementarų raštingumą, padėti pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą;  

2.2. ugdymo procesą organizuoti ir įgyvendinti vadovaujantis pradinį ugdymą 

reglamentuojančiais teisės aktais: Pradinio ugdymo programos aprašu, Pradinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Mokyklos ugdymo planu ir kt.;  

2.3. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti ugdymo procesą: individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymo turinį, remiantis vaiko pažinimu, pritaikyti jį specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams; 

2.4. ugdymo proceso organizavimą grįsti lygių galimybių, kontekstualumo, 

veiksmingumo ir tęstinumo principais;  

2.5. ugdyti humaniškas (dorovės, etiketo ir pan.), pilietines bei patriotines (tautines), 

kūrybiškas nuostatas; 
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2.6. užtikrinti Lietuvos  higienos normų reikalavimus atitinkančias mokymosi sąlygas; 

2.7. sudaryti galimybes tėvams parinkti vaikui etikos arba tikybos mokymą, užsienio 

kalbas, neformaliojo švietimo užsiėmimus pagal Mokykloje vykdomų programų pasiūlymą;  

2.8. pagal galimybes teikti psichologinę, socialinę, pedagoginę, specialiąją pedagoginę, 

bendradarbiauti su specialiųjų poreikių vaikų individualios korekcinės pagalbos institucijomis; dėl 

objektyvių priežasčių, susijusių su mokinio raidos, sensorikos ar kitais sveikatos sutrikimais, 

negalint užtikrinti mokiniui pakankamos psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar 

socialinės pedagoginės pagalbos, ar kitų jo ypatingųjų poreikių, ar derindama tiek mokinio, tiek kitų 

mokyklos mokinių bei mokyklos bendruomenės narių interesus, taip pat tardamasi su Tėvais, 

atsakingomis tarnybomis, siūlyti jam mokytis kitoje, jo specialiuosius poreikius atitinkančioje 

ugdymo įstaigoje; 

2.9. teikti mokiniui ir jo tėvams informaciją apie ugdymosi sąlygas, mokymosi 

pasiekimus ir elgesį. Fiksuoti mokinio pasiekimus, pažeidimus ir/ar neatvykimą į pamokas, 

vėlavimus ir pan. el. dienyne;  

2.10. skirti dėmesį psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonių 

įgyvendinimui; 

2.11. nedelsiant tėvams pranešti apie mokinį ištikusią nelaimę, suteikti pirmąją medicinos 

pagalbą;  

2.12. sudaryti galimybę mokiniams pavalgyti šilto maisto ir teikti nemokamą maitinimą 

įstatymų nustatyta tvarka;  

2.13. su mokiniu, nesilaikančiu darbo tvarkos taisyklių bei nuostatų, mokykla įsipareigoja 

analizuoti jo elgesį ir veiksmus, taikyti prevencines bei drausminimo priemones, reikalauti iš tėvų 

padengti mokyklai padarytą žalą pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnį; 

2.14. mokiniui netinkamai elgiantis, naudoti Rekomendacijas dėl poveikio priemonių 

taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams;  

2.15. reikalauti, kad tėvai imtųsi konkrečių veiksmų koreguojant netinkamą mokinio 

elgesį;  

2.16. informuoti apie Sutarties pažeidimą atitinkamas vaiko teisių apsaugą vykdančias 

institucijas;  

2.17. inicijuoti tėvų dalyvavimą įstaigos savivaldoje, bendradarbiauti su tėvais sprendžiant 

įstaigos valdymo, veiklos, ugdymo proceso organizavimo, mokinių ugdymosi klausimus. Žodžiu ar 

raštu išklausyti tėvų pageidavimus, norus, siūlymus bei juos svarstyti Mokyklos taryboje;  

2.18. inicijuoti įstaigos labdaros ir paramos akcijas, tėvų pagalbą tvarkant mokyklos 

aplinką, organizuojant renginius;  

2.19. organizuoti pailgintos darbo dienos grupės veiklą pagal Mokyklos galimybes ir 

papildomai leisti veikti mokamiems būreliams (jei yra toks tėvų pageidavimas);   

2.20. pagal tėvų pageidavimą bei poreikius papildomai organizuoti tėvų švietimo 

programas;  

2.21. skelbti informaciją apie Mokyklos veiklą interneto svetainėje, socialiniuose 

tinklalapiuose, el. dienyne; 

2.22. vaikų atvaizdus ir/ar vaizdo medžiagą naudoti virtualioje erdvėje ar spaudiniuose tik 

gavus tėvų sutikimus;  

2.23. konfidencialiai tvarkyti mokinio ir tėvų/globėjų asmens duomenis, gautus šios 

sutarties pagrindu šios sutarties vykdymo tikslais; 

2.24. kelti mokinius į aukštesnę klasę ar palikti kursą kartoti, vadovaujantis Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu; 

2.25. išduoti pradinio išsilavinimo pažymėjimą, jei mokinys sėkmingai baigė pradinio 

ugdymo programą; 

2.26. spręsti ginčus bei nesutarimus demokratiniu būdu, siekti pozityvaus sutarimo, kad 

mokinys patirtų mokymosi sėkmę;  
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2.27. ginčytinus ugdymo proceso organizavimo, Mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo 

klausimus analizuoti ir spręsti Mokyklos taryboje, o kritišku atveju – įstatymų nustatyta tvarka, 

dalyvaujant aukštesnės švietimo institucijos atstovui; 

2.28. tėvams nutraukus sutartį, išduoti pažymą apie mokinio mokymosi pasiekimus.  

  

3. Tėvai įsipareigoja: 

3.1. bendradarbiauti su Mokyklos mokytojais, pagalbos specialistais ir mokyklos 

vadovais bei ugdyti humaniškas (dorovės, etiketo ir pan.), pilietines bei patriotines (tautines), 

kūrybiškas vaiko nuostatas; 

3.2. kartu su vaiku perskaityti, aptarti ir skatinti laikytis Sutarties ir darbo tvarkos 

taisyklių nuostatų; 

3.3. sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas, saugoti nuo smurto, prievartos ir 

išnaudojimo, nuolat rūpintis emocine ir dvasine vaiko sveikata;  

3.4. užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų mokyklos lankymą, mokymosi spragų, 

atsiradusių dėl pamokų nelankymo, likvidavimą ir vaiką išleisti tvarkingai apsirengusį ir švarų; 

3.5. ugdyti vaiko higienos įgūdžius ir neprieštarauti, kad sveikatos priežiūros specialistas, 

reikalui esant, patikrintų vaiko higieną; 

3.6. parinkti vaikui dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką); 

3.7. parinkti vaikui užsienio kalbą pagal Mokyklos pasiūlytas galimybes; 

3.8. parinkti neformaliojo švietimo veiklą pagal vaiko poreikius ir Mokyklos galimybes;  

3.9. vykdyti mokytojų ir kitų specialistų, teikiančių pedagoginę pagalbą, rekomendacijas; 

3.10. nuolat domėtis vaiko ugdymosi rezultatais ir mažiausiai kartą per savaitę nuo rugsėjo 

1 d. iki mokslo metų pabaigos prisijungti tėvų vardu (Mokyklos suteiktu) ir peržiūrėti el. dienyną, 

jei reikia pateikti prašomą informaciją ar reaguoti pranešimu; 

3.11. rūpintis, kad kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. būtų patikrinta vaiko sveikata, 

pateikti Mokyklai reikiamą informaciją, vaikui susirgus arba dėl kitos priežasties neatvykus į 

mokyklą: 

3.11.1. tą pačią dieną iki 8.30 val. informuoti klasės mokytoją arba administraciją; 

3.11.2. pateisinti vaiko nelankymą pagal vaikų lankomumo apskaitos ir mokyklos 

nelankymo prevencijos tvarkos aprašą;  

3.12. bendradarbiauti su Mokyklos vadovais ir mokytojais, koreguojant ir kontroliuojant 

vaiko ugdymąsi ir elgesį,  informuoti Mokyklą apie vaiko mokymosi sunkumus, vaiko sveikatos 

būklę, galinčią turėti įtakos ugdymui. Pasikeitus vaiko sveikatos būklei, įvykus šeimos 

pasikeitimams, galintiems turėti įtakos ugdymui mokykloje, nedelsiant raštu ar per el. dienyną 

pateikti informaciją klasės mokytojai;  

3.13. atlyginti Mokyklai vaiko padarytą žalą pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnį; 

3.14. talkinti tvarkant Mokyklos aplinką, organizuojant renginius, remiant labdaros ir 

paramos akcijas; 

3.15. pagal galimybes pasirūpinti vaiko gyvybės ir nelaimingų atsitikimų draudimu; 

3.16. laiku sumokėti nustatyto dydžio mokestį už tėvų pageidavimu vaikui teikiamą 

maitinimo paslaugą; 

3.17. aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, 

priemonėmis dailės ir technologijų pamokoms, fizinio ugdymo pamokoms skirta apranga ir kt.); 

3.18. išreikšti savo valią dėl vaiko atvaizdo naudojimo Mokyklos veiklos viešinimo 

tikslais  papildomu susitarimu; 

3.19. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti kitų asmenų privatumą ir teises, neskleisti 

kitų asmenų privatumą pažeidžiančios informacijos, taip pat neskelbti jokių įrašų, vaizdo ar garso 

medžiagos, kuriuose būtų užfiksuoti mokyklos darbuotojai, mokiniai (jų atvaizdas ir /ar balsas), taip 

pat mokyklos patalpos, turtas, išskyrus kai dalinamasi su mokykla suderinta ar pačios Mokyklos 

paviešinta informacija apie Mokyklos veiklą, jos mokinių pasiekimus ir pan.;  
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3.20. prisiimti atsakomybę už vaiko buvimą Mokykloje, laukiant atvykstančių tėvų ar 

Formalaus ugdymo ir Neformalaus švietimo užsiėmimų bei po pailgintos darbo dienos grupės 

veiklos;  

3.21. iškilus lankomumo, mokinio mokymosi ar elgesio problemoms, bendradarbiauti su 

Mokyklos vadovais ir mokytojais bei vykdyti jų rekomendacijas; 

3.22. pasirūpinti, kad teisėtas mokinio atstovas pasiims mokinį iš Mokyklos, kai mokiniui 

nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, 

ūmiai kosti), apžiūrų metu randama utėlių ar glindų ar kai mokinio liga riboja jo dalyvavimą 

ugdymo procese.  

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR 

NUTRAUKIMAS 

 

4. Sutartis sudaryta ketveriems metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 

vaikas baigs pradinio ugdymo programą ir/ar mokiniui, tėvų sprendimu, pereinant mokytis į kitą 

mokyklą pagal pradinio ugdymo  programą. Sutarties pabaigimas nėra fiksuojamas parašais. 

Laikoma, kad sutartis nustoja galioti, kai tėvai raštu prašo nutraukti sutartį ir išbraukti vaiką iš 

Mokyklos mokinių sąrašų.  

5. Mokykla turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 

10 dalyje nurodytų priežasčių. 

6. Sutartis gali būti keičiama, papildoma abipusiu raštišku susitarimu. Sutarčių pakeitimai 

įforminami prieduose, tai įtvirtinant abejų šalių parašais. 

7. Sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą, 

taip pat pažeidus Sutarties sąlygas. Mokyklai  nutraukiant sutartį dėl sutarties pažeidimų, kai vaikas 

nebaigia pradinio ugdymo programos, ieškomos galimybės bei tarpininkaujama užtikrinant vaiko 

mokymąsi kitose ugdymo įstaigose. 

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

8. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, Švietimo teikėjo veiklos, sutarties nevykdymo 

klausimai sprendžiami mokyklos-darželio taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant savininko teises 

ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią (po vieną 

kiekvienai šaliai). 

 

Sutarties šalių parašai: 

 

Mokykla:  

Direktorė____________           _____________________               Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė 
         (pareigos)                                                                                      (parašas)                                                              (vardas, pavardė) 

 

 

Abiejų tėvų vardu: 

  ______          _______________________            ____________________ 

     (tėvas, globėjas)                                (parašas)                                                                               (vardas, pavardė) 


