14 metų ir vyresnių vaikų priėmimo į gimnaziją
MOKYMOSI SUTARTIS Nr. .............
2020 m. __________________mėn. ____d.
VILNIAUS ŽEMYNOS GIMNAZIJA, kodas 190008827,
Čiobiškio 16, Vilnius,

(toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujama pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas Aldonos
Šventickienės, pateikęs asmuo (toliau – Mokinys)
_______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

______________________________________________________________________________________________
(asmens kodas, adresas ir telefonas)

ir prašymą pateikusio Mokinio tėvas (globėjas)
_______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

______________________________________________________________________________________________
(asmens kodas, adresas ir telefonas)

kita šalis, sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS

Švietimo teikėjas įsipareigoja Mokinį mokyti pagal pagrindinio ugdymo programą, kodas 201001001, ir pagal galimybes sudaryti
sąlygas tenkinti jos/jo saviraiškos poreikius.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Švietimo teikėjas įsipareigoja:
1. Užtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas.
2. Užtikrinti saugų ugdymo (si) procesą.
3. Užtikrinti kokybišką ugdymo programos įvykdymą, leidžiantį įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
4. Ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas.
5. Užtikrinti objektyvų vertinimą.
6. Teikti mokymosi, psichologinę, socialinę pedagoginę ar prireikus pirmąją medicininę pagalbą.
7. Suteikti vaikui reikiamą pagalbą, pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio
išnaudojimas, pranešant apie tai tėvams ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams, socialiniam pedagogui bei Vaikų teisių apsaugos
tarnybai.
8. Teikti mokinio tėvams ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams informaciją apie jo ugdymosi sąlygas, mokymosi pasiekimus ir
elgesį.
9. Mokiniui suteikti teisę:
9.1. rinktis gimnaziją ar kitą mokymosi instituciją, atitinkančią Mokinio poreikius;
9.2. į nemokamą mokymą;
9.3. nustatyta tvarka naudotis gimnazijos vadovėliais, informaciniu centru, internetu, sporto sale, aikštynu, aktų sale, kabinetais,
laboratorijomis;
9.4. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą;
9.5. ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;
9.6. į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentus;
9.7. nustatytu laiku rinktis mokymosi programos/dalyko kursą ir pasirenkamuosius dalykus, neformalųjį ugdymą, kuriuos siūlo
gimnazija;
9.8. mokytis kai kurių dalykų savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu ŠMSM nustatyta tvarka;
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9.9. dalyvauti gimnazijos savivaldoje, neformalaus švietimo užsiėmimuose, pareikšti savo nuomonę visais gimnazijos veiklos
klausimais;
9.10. burtis į sąjungas, nepolitines visuomenines organizacijas ir judėjimus, dalyvauti visuomeniniame gyvenime, taikiuose
susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
9.11. į minties, sąžinės, žodžio laisvę;
9.12. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
9.13. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą ir poreikius;
10. Suteikti tėvams ir kitiems teisėtiems vaiko atstovams teisę dalyvauti vaikui renkantis mokymosi programos dalykus, dalykų
kursą, pasirenkamuosius dalykus.
11. Pateikus sveikatos įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos rekomendaciją, skirti mokymą namuose (kai mokytojas atvyksta pas
mokinį į namus) tik gyvenantiems aptarnaujamoje teritorijoje. Ne teritorijoje gyvenantis mokinys mokomas nuotoliniu būdu arba
atvykus į mokyklą.

Švietimo teikėjo teisės:
12. Tvirtinti gimnazijos tvarkas bei nustatyti kitus reikalavimus.
13. Reikalauti, kad mokinys atlygintų gimnazijai padarytą žalą ar nuostolius pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas
(6.275 straipsnis ir kt.).
14. Nustatyti mokiniui sąlygas, atsižvelgiant į mokymosi rezultatus bei tėvų ir kitų teisėtų vaiko atstovų pateiktus prašymus dėl
mokymosi kurso kartojimo, kėlimo į aukštesnę klasę ir kitas sąlygas.

Mokinio teisės:
15. Įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
16. Pagal gimnazijos galimybes ir pasiūlytą ugdymo planą rinktis pasirenkamuosius dalykus, neformalaus švietimo programas trečiai
gimnazijos klasei.
17. Įstatymų nustatyta tvarka mokytis savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu, būti atleistam ar laikyti PUPP.
18. Naudotis mokymosi priemonėmis bei baze.
19. Gauti informaciją apie save.
20. Reikalauti, kad duomenys apie mokymosi pasiekimus būtų skelbiami laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.
21. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
22. Dalyvauti svarstant ugdymosi proceso klausimus.
23. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje: būti išrinktam į Mokinių tarybą, teikti siūlymus dėl gimnazijos veiklos gerinimo.
24. Ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.
25. Ginti savo nuomonę, gerbti kitų gimnazijos bendruomenės narių laisvę, žmogiškąją vertę ir požiūrį į gyvenimą, paremtą asmens
vertybių samprata.
26. Reikalauti, kad būtų ginamas ir būtų imamasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą, prievartą, įžeidimą, garbės, orumo,
reputacijos pažeidimą, patyčias, žalingus įpročius.
27. Gauti padėkas ar paskatinimus.

Mokinys įsipareigoja:
28. Pagarbiai elgtis su gimnazijos bendruomenės nariais.
29. Vykdyti gimnazijos direktoriaus įsakymus, administracijos, mokytojų tarybos bei gimnazijos tarybos nutarimus.
30. Įvykdyti visus patvirtintus ugdymo plano reikalavimus.
31. Laiku informuoti mokymo įstaigos darbuotojus apie būtinybę pritaikyti / individualizuoti bendrojo lavinimo programas (iki
rugsėjo 5 d. arba per 5 d. d. gavus PPT pažymą).
32. Pasirinkti dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką) dvejiems mokslo metams.
33. Apsirūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais sportine apranga
ir kt.).
34. Pagal savo gebėjimus stropiai mokytis. Rodyti savitvardos bei intelektinio uolumo pastangas.
35. Sąžiningai ir laiku atlikti klasės, namų ir kontrolines užduotis, dalyvauti diagnostiniuose, PUPP patikrinimuose.
36. Efektyviai dirbti, netrukdyti kitiems pamokoje, laikytis tvarkos per pertraukas.
37. Nustatytomis dienomis dalyvauti gimnazijos / klasės bendruomenės išvykose, edukacinėse, pažintinėse veiklose.
38. Dalyvauti bendruose gimnazijos renginiuose.
39. Nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties. Praleistas pamokas ir pavėlavimus pateisinti laikantis gimnazijoje
nustatytos tvarkos. Sugrįžus po ligos, elektroniniu būdu pateisinti praleistas pamokas arba pateikti pažymas, kitus dokumentus
atsakingam asmeniui;
40. Jei ketinama su neformaliojo ugdymo ar kitų įstaigų vadovų žinia nedalyvauti pamokose ilgiau kaip penkias dienas, prieš
savaitę, klasės vadovui pateikti raštišką (su tėvų ir įstaigų vadovų parašais) informaciją apie nedalyvavimą pamokose.
41. Saugoti ir puoselėti klasės, mokyklos patalpas, po pamokų jas palikti švarias ir tvarkingas.
42. Tausoti ir saugoti gimnazijos ar kitų organizacijų, kur vyksta gimnazijos renginiai, turtą: patalpas, inventorių (baldus, įrangą,
vadovėlius, knygas ir t. t). Sugadinus ar sunaikinus turtą, atlyginti padarytą žalą.
43. Talkinti gimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant kultūrinius, socialinius renginius, dalyvauti projektinėje veikloje.
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44. Nepalikti gimnazijoje savo drabužių, asmeninių daiktų be priežiūros. Spintelėse nepalikti sportinės aprangos ar maisto produktų
savaitgaliui. Per atostogas spintelėse nepalikti jokių daiktų. Iki paskutinės mokslo metų dienos spinteles sutvarkyti.
45. Pamokose nevartoti jokių maisto produktų.
46. Pavalgius valgykloje nusinešti indus, nepalikti šiukšlių.
47. Laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti gimnazijai apie tai reikiamą informaciją (iki einamųjų mokslo metų spalio 1 d.).
48. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773,
laikytis saugos reikalavimų.
49. Esant reikalui sutikti būti patikrintam visuomenės sveikatos specialistės dėl užkrečiamų ligų , socialinio pedagogo dėl tabako,
alkoholio, psichotropinių bei kitų medžiagų turėjimo ir / ar vartojimo, kitų su ugdymo procesu nesusijusių daiktų turėjimo.
50. Nemeluoti, nevogti, nežaisti kortomis, nesinešti į gimnaziją degtukų, žiebtuvėlių, cigarečių, el. cigarečių bei jų priedų, dujų
balionėlių, peilių ir kitų pavojingų daiktų, alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių bei kitų medžiagų, nesusijusių su mokymo
reikmėmis.
51. Nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių bei kitų medžiagų.
52. Nerūkyti gimnazijoje ir jos teritorijoje.
53. Gimnazijos koridoriuose nešiukšlinti, nesivažinėti riedučiais, riedlente bei kt. priemonėmis ir nežaisti aktyvių sportinių žaidimų.
54. Nesinaudoti pamokos metu mobiliais telefonais, grotuvais, planšetiniais kompiuteriais ir kitomis priemonėmis, jeigu nėra skirtos
pamokos veiklai užtikrinti.
55. Gimnazijoje laikytis šių išvaizdos reikalavimų:
55.1. dėvėti tvarkingą, gimnazijos taryboje patvirtintą uniformą;
55.2. gimnazijos patalpose nedėvėti kepurių, sportinės aprangos (išskyrus kūno kultūros pamokas), striukių ar paltų.
56. Tinkamai vykdyti kitose tarp mokinio ir mokymo įstaigos sudarytose tvarkose numatytus įsipareigojimus.
57. Ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka.
58. Gerbti savo gimnaziją, simbolius, gerbti šios institucijos įvaizdį, jos nežeminti.
59. Gerbti savo valstybės istoriją, simbolius, vadovus ir visokeriopai formuoti gerą Lietuvos įvaizdį.
60. Ketinant išvykti mokytis į kitą mokymo įstaigą, atnešti iš ten pažymą, kad yra priimamas, grąžinti paimtą grožinę literatūrą,
vadovėlius, kitas priemones ir tik tada reikalauti reikiamų dokumentų.

Mokinių atsakomybė:
61. Mokinys gali naudotis visomis žmogaus teisėmis.
62. Mokinys privalo susipažinti su gimnazijos tvarkomis, kitais ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, teisės aktais, skelbiamais
elektroniniame dienyne ir vykdyti savo pareigas. Mokiniui, pažeidusiam gimnazijos nuostatus, tvarkas ar kitus gimnazijos veiklą
reglamentuojančius dokumentus, taikomos juose numatytos nuobaudos ar kitos poveikio priemonės. Mokiniui, sistemingai
nelankančiam mokyklos, praleidžiančiam pamokas be pateisinamos priežasties, nuolat vėluojančiam į pamokas, skiriamos
drausminės nuobaudos (pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas) gimnazijos lankomumo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
63. Su mokiniu, atsisakiusiu ugdytis pagal gimnazijos programas ir / ar laikytis gimnazijos nuostatų, tvarkų ar kitų gimnazijos veiklą
reglamentuojančių dokumentų ir turinčiu 3 direktoriaus nuobaudas, skirtas raštu per mokslo metus, gali būti nutraukiama mokymosi
sutartis. Sprendimą priima gimnazijos taryba.
64. Direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, skyrių vedėjų, auklėtojo bendra nutartimi Bandomojo laikotarpio sutartis
sudaroma:
64.1. jeigu mokinys, turintis du ir/ar daugiau mokomųjų dalykų neigiamus vidurkius, per du mėnesius, taikant dalyko mokytojo ir
klasės auklėtojo nustatytą pagalbą, nedaro pažangos ir nepasiekia dalyko patenkinamo lygmens, su tėvais ar kitais teisėtais jo
atstovais kviečiamas pokalbio pas kuruojantį skyriaus vedėją, kad būtų sudaryta Bandomojo laikotarpio sutartis;
64.2. jeigu mokinys turi 1 ar daugiau neigiamų pusmečio įvertinimų, kviečiamas su tėvais ar kitais teisėtais jo atstovais pokalbio pas
kuruojantį skyriaus vedėją, kad būtų sudaryta Bandomojo laikotarpio sutartis ir susitarta su dalyko mokytoju dėl spragų
likvidavimo plano;
64.3. jeigu mokinys nevykdo Bandomojo laikotarpio sutarties, skyrių vedėjų teikimu perduodamas svarstyti Vaiko gerovės komisijai.
65. Mokinys šalinamas iš gimnazijos direktoriaus įsakymu.
66. Direktorius be įspėjimo gali šalinti iš gimnazijos:
66.1. jei mokinys(-ė) turi, vartoja, platina narkotines ar psichotropines medžiagas gimnazijoje;
66.2. jei antrą kartą po įspėjimo vartoja, platina, turi alkoholinių gėrimų mokyklos teritorijoje ar mokyklos organizuojamuose
renginiuose, kelionėse;
66.3. jei apvagia bendruomenės narį (- ius ) ir per 24 val. neprisipažįsta ir / ar neatlygina nuostolių;
66.4. jei pakartotinai tyčia ar netyčia sužeidžia bendruomenės narį ar sukelia muštynes;
66.5. jei antrą kartą po įspėjimo žemina bendruomenės narius, tyčiojasi, smurtauja;
66.6. jei antrą kartą iš eilės neįvykdo Bandomojo laikotarpio sutarties su mokiniu reikalavimų.

Tėvai ar kiti teisėti jo atstovai įsipareigoja:
67. Susipažinti su gimnazijos tvarkomis, kitais ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, teisės aktais, skelbiamais elektroniniame
dienyne ir užtikrinti šioje sutartyje visų mokinio įsipareigojimų vykdymą.
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68. Nuolat domėtis vaiko ugdymosi rezultatais, nesant galimybių naudotis elektroniniu dienynu, raštu informuoti klasės auklėtoją ir
aptarti informacijos apie vaiko pasiekimus gavimo būdus, lankytis tėvų susirinkimuose ir kituose tėvams skirtuose renginiuose.
69. Aptarti mokinio mokymąsi su gimnazijos administracija, dalyvaujant dalyko / dalykų mokytojams, klasės auklėtojui.
70. Aktyviai dalyvauti gimnazijos savivaldoje, teikti pasiūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo.
71. Atvykti į Bandomojo laikotarpio mokiniui sutarties aptarimą, ją pasirašyti, dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.
72. Informuoti klasės auklėtoją apie pasikeitusią gyvenamąją vietą, telefoną ir /ar kitą svarbią informaciją.
73. Pagal galimybes talkinti gimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant renginius, remiant labdaros ir paramos akcijas.
74. Laiku sumokėti nustatyto dydžio mokestį už tėvų ar kitų teisėtų atstovų pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas
(ekskursijos, netradicinės pamokos ir kt.), kuriomis naudojasi vaikas.
75. Neprieštarauti, kad mokinys būtų tikrinamas dėl tabako, alkoholio, psichotropinių bei kitų medžiagų turėjimo ir / ar vartojimo.
75.1. Esant įtarimams dėl mokinio tabako, alkoholio, psichotropinių bei kitų medžiagų vartojimo, kreiptis į institucijas įtarimams
pagrįsti.
75.2. Atsižvelgiant į gimnazijos pagalbos mokiniui specialistų rekomendacijas, užtikrinti mokinio gydymą nuo priklausomybių.
76. Neprieštarauti vaiko higienos patikrinimui, jei nepažeidžiamas jo asmens orumas ir teisė į privatumą.
77. Tėvai ar kitas teisėtas vaiko atstovas turi pasirūpinti vaiku, kai:
77.1. vaikui ugdymo proceso metu pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai (apžiūrų metu randama utėlių ar glindų);
77.2. vaiko liga riboja jo dalyvavimą ugdymo procese;
77.3. vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai.
78. Atlyginti vaiko padarytą žalą gimnazijai (pagal CK 6.275 p.).
III. GINČŲ SPRENDIMAS
79. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, gimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami Gimnazijos taryboje,
atskirais atvejais – dalyvaujant steigėjo atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
80. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai, įsigalioja nuo jos pasirašymo
dienos ir galioja iki Mokinys baigs pagrindinio ugdymo programą.
81. Pasikeitus teisės aktams, atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota.
82. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį vadovaujantis Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalimi.
83. Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti
perkeltas į kitą mokyklą.
86. Sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai pažeidus sutarties sąlygas.

Sutarties šalių parašai:
Pavaduotoja ugdymui,
l. e. direktoriaus pareigas

___________________

Aldona Šventickienė

(parašas)

Mokinys

____________________
(parašas)

Tėvai (globėjai)

______________________
(vardas, pavardė)

___________________
(parašas)

______________________
(vardas, pavardė)
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