2017 m. ________________________ d. Nr. V18-____
KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJA,
Simono Daukanto g. 31, Klaipėda
(toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujama STASIO RUIBOS, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos
direktoriaus, viena šalis, ir prašymą pateikęs asmuo (toliau– gimnazistas)...........................................................
.................................................................................................................................................................................
(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefonas)

bei trečioji šalis – prašymą pateikusiojo Tėvai (globėjai, rūpintojai ),...................................................................
................................................................................................................................................................................
(vardai, pavardės, asmens kodai, adresai bei koordinaciniai telefonai)
kita šalis, sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
Švietimo teikėjas įsipareigoja gimnazistą mokyti pagal Pagrindinio ugdymo programą, kodas 201001001.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
1.1. užtikrinti gimnazistui tinkamas mokymosi sąlygas, saugumą ugdymo procese, kokybišką ugdymo
programos vykdymą;
1.2. ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas;
1.3. objektyviai ir nešališkai vertinti gimnazisto mokymosi pasiekimus ir pažangą;
1.4. prireikus teikti gimnazistui psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę ir pirminę medicinos pagalbą,
užtikrinant korektišką informacijos panaudojimą;
1.5. teikti gimnazisto tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie jo ugdymosi sąlygas ir mokymosi
pasiekimus ir pažangą;
1.6. suteikti galimybę rinktis vieną iš privalomojo dorinio ugdymo dalykų: tikybą arba etiką;
1.7. sudaryti sąlygas gimnazistui ugdymo reikmėms naudotis biblioteka, sporto sale, internetu bei lankyti
neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus savo poreikiams tenkinti ar saviraiškai ugdyti.
2. Gimnazistas įsipareigoja:
2.1. nevėluoti, lankyti pamokas, klasės susirinkimus (valandėles) ir kitus gimnazijos renginius;
2.2. pamokų ir pertraukų metu dėvėti uniformą (vaikinams – bordo švarkas ir juodos kelnės, šviesūs marškiniai,
merginoms – bordo švarkas ir juodas sijonas arba juodos kelnės, šviesi palaidinė), turėti mokinio pažymėjimą.
Apranga, šukuosena, makiažas, papuošalai, manikiūras turi būti kuklūs, nešokiruoti ir netrikdyti aplinkinių.
Papuošalai neturi kelti pavojaus asmens saugumui;
2.3. neatvykus į pamoką (-as) tą pačią dieną informuoti klasės vadovą;
2.4. praleidus pamoką (-as), per tris darbo dienas klasės vadovui pristatyti pamokas pateisinantį dokumentą
(pažymą);
2.5. kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pateikti gimnazijai gydytojo išduotą pažymą;
2.6. pagal savo gebėjimus stropiai mokytis ir įgyti išsilavinimą;
2.7. sąžiningai ir laiku atlikti visas užduotis ir patikrinimus;
2.8. pagarbiai elgtis su gimnazijos bendruomenės nariais;
2.9. lankyti pasirinktus neformalaus vaikų švietimo užsiėmimus ir/ar modulius, skirtus gimnazistų gebėjimams
stiprinti;
2.10 . atlyginti gimnazijai padarytą žalą;
2.11. talkinti gimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant gimnazijos, kaip vietos kultūros židinio, renginius;
2.12. apsirūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis,
skaičiuotuvais ir kt.);
2.13. nenusirašinėti, neplagijuoti, nesukčiauti;
2.14. virtualioje erdvėje neskleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančios informacijos. Pamokų metu
nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis. Nefotografuoti, nefilmuoti ir neįrašinėti kitų gimnazijos
bendruomenės narių, jų pokalbių;
2.15. nerūkyti, nevartoti, neplatinti ir nesinešioti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, alkoholio, rūkalų
(cigarečių, cigarų, elektroninių cigarečių ir kt.), energetinių gėrimų, ginklų, dujų balionėlių, sprogstamųjų
medžiagų, kitų pašalinių daiktų;
2.16. nesikviesti į gimnaziją pašalinių asmenų;

2.17. nežaisti azartinių žaidimų;
2.18. laikytis gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų.
3. Gimnazisto tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja:
3.1. laikytis šios sutarties, gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių;
3.2. bendradarbiauti su gimnazijos pedagogais, lankytis tėvų susirinkimuose, bent kartą per tris mėnesius
susitikti su gimnazisto klasės vadovu individualiam pokalbiui;
3.3. nedelsiant informuoti klasės vadovą (ar administracijos atstovus), jeigu šeimoje susiklostė mokinio
ugdymui(si) nepalankios aplinkybės, pasikeitė gyvenamoji vieta, telefono numeris;
3.4. dalyvauti gimnazijos veiklos tobulinimo procese: teikti pasiūlymus, pildyti anketas ir pan.;
3.5. neprieštarauti, jei gimnazijos internetiniame puslapyje, gimnazijos stenduose ar spaudoje bus viešinama
informacija ir nuotraukos apie jų vaikų dalyvavimą gimnazijos veikloje, nuobaudas, paskatinimus ir kt.;
3.6. neprieštarauti, kad sūnus (dukra) dalyvautų gimnazijos apklausose, tyrimuose ir kt.;
3.7. iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. prisijungti prie gimnazijos elektroninio dienyno ir nuolat stebėti
sūnaus/dukters ugdymosi pasiekimus ir bendradarbiauti su dėstančiais mokytojais;
3.8. atlyginti už vaiko padarytą materialinę žalą (sugadintą inventorių, mokymosi priemones ir pan.);
3.9. pagal galimybes skirti materialinę paramą Švietimo teikėjui gimnazisto ugdymo sąlygoms pagerinti.
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
4. Sutartis sudaryta _____ metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki gimnazistas baigs ugdymo
programą.
5. Sutartis šalių susitarimu gali būti pakeista arba nutraukta ir šis susitarimas bus neatsiejama šios sutarties dalis.
6. Akademinės klasės gimnazistas(-ė), gavęs (-usi) metinių įvertinimų, mažesnių negu 6 (šeši), Mokytojų
tarybos sprendimu gali būti perkeltas (-a) iš akademinės klasės į neakademinę klasę. Apie gimnazisto perkėlimą
raštu informuojami gimnazisto tėvai.
7. Gimnazistas, savo iniciatyva norėdamas nutraukti šią sutartį, pateikia švietimo teikėjui prašymą dėl jos
nutraukimo.
8. Švietimo teikėjas savo iniciatyva turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, prieš tai panaudojęs būtinas
drausminimo priemones, kai gimnazistas:
8.1. be pateisinamos priežasties praleidinėja pamokas, į jas vėluoja;
8.2. mokosi nepatenkinamai (turi nepatenkinamų I, II pusmečio ar metinių įvertinimų);
8.3. pamokų ir pertraukų metu gimnazijoje nedėvi uniformos;
8.4. nevykdo gimnazijos darbuotojų nurodymų, neatlieka pamokose nurodytų užduočių;
8.5. naudoja psichologinį ar fizinį smurtą prieš gimnazijos bendruomenės narius ir/ar kitus asmenis;
8.6. filmuoja, fotografuoja, įrašinėja ir/ar platina virtualioje erdvėje kitų asmenų privatumą pažeidžiančią
informaciją;
8.7. nesilaiko sutarties įsipareigojimo nevartoti, nesinešioti, nerūkyti ir neplatinti narkotinių ir psichotropinių
medžiagų, alkoholio, tabako gaminių, elektroninių cigarečių, ginklų, dujų balionėlių, sprogstamųjų medžiagų,
kitų pašalinių daiktų;
8.8. nesilaiko kitų sutarties įsipareigojimų, gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, gimnazisto elgesio taisyklių;
8.9. kai sutartis nutraukiama Švietimo tiekėjo iniciatyva, apie sutarties nutraukimą Gimnazistas ir Tėvai
(globėjai, rūpintojai) informuojami raštu.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, gimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami
gimnazijos Senate, nepavykus ginčo išspręsti, sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (vienas – gimnazistui bei
jo tėvams (globėjams, rūpintojams), antras – švietimo teikėjui).
Sutarties šalių parašai:
Direktorius

Stasys Ruiba

Gimnazistas

__________________
(parašas)

__________________________
(vardas, pavardė)

Tėvai/ globėjai

__________________
(parašas)

__________________________
(vardas, pavardė)

Tėvai/ globėjai

__________________
__________________________
(parašas)
(vardas, pavardė)
2017 m. ________________________ d. Nr. V18-____

KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJA,
Simono Daukanto g. 31, Klaipėda
(toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujama STASIO RUIBOS, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos
direktoriaus, viena šalis, ir prašymą pateikęs asmuo (toliau – gimnazistas)...........................................................
.................................................................................................................................................................................
(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefonas)

bei trečioji šalis – prašymą pateikusiojo Tėvai (globėjai, rūpintojai ),...................................................................
.................................................................................................................................................................................
(vardai, pavardės, asmens kodai, adresai bei koordinaciniai telefonai)
kita šalis, sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
Švietimo teikėjas įsipareigoja gimnazistą mokyti pagal Vidurinio ugdymo programą, kodas 301001001.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
1.1. užtikrinti gimnazistui tinkamas mokymosi sąlygas, saugumą ugdymo procese, kokybišką ugdymo
programos vykdymą;
1.2. ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas;
1.3. objektyviai ir nešališkai vertinti gimnazisto mokymosi pasiekimus ir pažangą;
1.4. prireikus teikti gimnazistui psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę ir pirminę medicinos pagalbą,
užtikrinant korektišką informacijos panaudojimą;
1.5. teikti gimnazisto tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie jo ugdymosi sąlygas ir mokymosi
pasiekimus ir pažangą;
1.6. suteikti galimybę rinktis vieną iš privalomojo dorinio ugdymo dalykų: tikybą arba etiką;
1.7. sudaryti sąlygas gimnazistui ugdymo reikmėms naudotis biblioteka, sporto sale, internetu bei lankyti
neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus savo poreikiams tenkinti ar saviraiškai ugdyti.
2. Gimnazistas įsipareigoja:
2.1. nevėluoti, lankyti pamokas, klasės susirinkimus (valandėles) ir kitus gimnazijos renginius;
2.2. pamokų ir pertraukų metu dėvėti uniformą (vaikinams – bordo švarkas ir juodos kelnės, šviesūs marškiniai,
merginoms – bordo švarkas ir juodas sijonas arba juodos kelnės, šviesi palaidinė), turėti mokinio pažymėjimą.
Apranga, šukuosena, makiažas, papuošalai, manikiūras turi būti kuklūs, nešokiruoti ir netrikdyti aplinkinių.
Papuošalai neturi kelti pavojaus asmens saugumui;
2.3. neatvykus į pamoką (-as) tą pačią dieną informuoti klasės vadovą;
2.4. praleidus pamoką (-as), per tris darbo dienas klasės vadovui pristatyti pamokas pateisinantį dokumentą
(pažymą);
2.5. kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pateikti gimnazijai gydytojo išduotą pažymą;
2.6. pagal savo gebėjimus stropiai mokytis ir įgyti išsilavinimą;
2.7. sąžiningai ir laiku atlikti visas užduotis ir patikrinimus;
2.8. pagarbiai elgtis su gimnazijos bendruomenės nariais;
2.9. lankyti pasirinktus neformalaus vaikų švietimo užsiėmimus ir/ar modulius, skirtus gimnazistų gebėjimams
stiprinti;
2.10. atlyginti gimnazijai padarytą žalą;
2.11. talkinti gimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant gimnazijos, kaip vietos kultūros židinio, renginius;
2.12. apsirūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis,
skaičiuotuvais ir kt.);
2.13. nenusirašinėti, neplagijuoti, nesukčiauti;
2.14. virtualioje erdvėje neskleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančios informacijos. Pamokų metu
nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis. Nefotografuoti, nefilmuoti ir neįrašinėti kitų gimnazijos
bendruomenės narių, jų pokalbių;
2.15. nerūkyti, nevartoti, neplatinti ir nesinešioti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, alkoholio, rūkalų
(cigarečių, cigarų, elektroninių cigarečių ir kt.), energetinių gėrimų, ginklų, dujų balionėlių, sprogstamųjų
medžiagų, kitų pašalinių daiktų;
2.16. nesikviesti į gimnaziją pašalinių asmenų;
2.17. nežaisti azartinių žaidimų;
2.18. laikytis gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų.
3. Gimnazisto tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja:

3.1. laikytis šios sutarties, gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių;
3.2. bendradarbiauti su gimnazijos pedagogais, lankytis tėvų susirinkimuose, bent kartą per tris mėnesius
susitikti su gimnazisto klasės vadovu individualiam pokalbiui;
3.3. nedelsiant informuoti klasės vadovą (ar administracijos atstovus), jeigu šeimoje susiklostė mokinio
ugdymui(si) nepalankios aplinkybės, pasikeitė gyvenamoji vieta, telefono numeris;
3.4. dalyvauti gimnazijos veiklos tobulinimo procese: teikti pasiūlymus, pildyti anketas ir pan.;
3.5. neprieštarauti, jei gimnazijos internetiniame puslapyje, gimnazijos stenduose ar spaudoje bus viešinama
informacija ir nuotraukos apie jų vaikų dalyvavimą gimnazijos veikloje, nuobaudas, paskatinimus ir kt.;
3.6. neprieštarauti, kad sūnus (dukra) dalyvautų gimnazijos apklausose, tyrimuose ir kt.;
3.7. iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. prisijungti prie gimnazijos elektroninio dienyno ir nuolat stebėti
sūnaus/dukters ugdymosi pasiekimus ir bendradarbiauti su dėstančiais mokytojais;
3.8. atlyginti už vaiko padarytą materialinę žalą (sugadintą inventorių, mokymosi priemones ir pan.);
3.9. pagal galimybes skirti materialinę paramą Švietimo teikėjui gimnazisto ugdymo sąlygoms pagerinti.
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
4. Sutartis sudaryta _____ metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki gimnazistas baigs ugdymo
programą.
5. Sutartis šalių susitarimu gali būti pakeista arba nutraukta ir šis susitarimas bus neatsiejama šios sutarties dalis.
6. Akademinės klasės gimnazistas(-ė), gavęs (-usi) metinių įvertinimų, mažesnių negu 6 (šeši), Mokytojų
tarybos sprendimu gali būti perkeltas (-a) iš akademinės klasės į neakademinę klasę. Apie gimnazisto perkėlimą
raštu informuojami gimnazisto tėvai.
7. Gimnazistas, savo iniciatyva norėdamas nutraukti šią sutartį, pateikia švietimo teikėjui prašymą dėl jos
nutraukimo.
8. Švietimo teikėjas savo iniciatyva turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, prieš tai panaudojęs būtinas
drausminimo priemones, kai gimnazistas:
8.1. be pateisinamos priežasties praleidinėja pamokas, į jas vėluoja;
8.2. mokosi nepatenkinamai (turi nepatenkinamų I, II pusmečio ar metinių įvertinimų);
8.3. pamokų ir pertraukų metu gimnazijoje nedėvi uniformos;
8.4. nevykdo gimnazijos darbuotojų nurodymų, neatlieka pamokose nurodytų užduočių;
8.5. naudoja psichologinį ar fizinį smurtą prieš gimnazijos bendruomenės narius ir/ar kitus asmenis;
8.6. filmuoja, fotografuoja, įrašinėja ir/ar platina virtualioje erdvėje kitų asmenų privatumą pažeidžiančią
informaciją;
8.7. nesilaiko sutarties įsipareigojimo nevartoti, nesinešioti, nerūkyti ir neplatinti narkotinių ir psichotropinių
medžiagų, alkoholio, tabako gaminių, elektroninių cigarečių, ginklų, dujų balionėlių, sprogstamųjų medžiagų,
kitų pašalinių daiktų;
8.8. nesilaiko kitų sutarties įsipareigojimų, gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, gimnazisto elgesio taisyklių;
8.9. kai sutartis nutraukiama Švietimo tiekėjo iniciatyva, apie sutarties nutraukimą Gimnazistas ir Tėvai
(globėjai, rūpintojai) informuojami raštu.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, gimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami
gimnazijos Senate, nepavykus ginčo išspręsti, sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (vienas – gimnazistui bei
jo tėvams (globėjams, rūpintojams), antras – švietimo teikėjui).
Sutarties šalių parašai:
Direktorius

Stasys Ruiba

Gimnazistas

__________________
(parašas)

__________________________
(vardas, pavardė)

Tėvai/ globėjai

__________________
(parašas)

__________________________
(vardas, pavardė)

Tėvai/ globėjai

__________________
(parašas)

__________________________
(vardas, pavardė)

