
 
PATVIRTINTA 

        Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus 

        2017 m. rugpjūčio 28 d. 

        įsakymu Nr. V-82 

        (Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus 

        2018-06-21 įsakymo Nr. V-64 redakcija) 

 

 
MOKYMO SUTARTIS 

 
20... m. ............................. mėn. ... d. Nr. ................................ 

 

 Utenos Dauniškio gimnazija, kodas 190182016, Vaižganto g. 48, 28185 Utena (toliau – Gimnazija), 

atstovaujama direktorės Astos Skeirienės, viena šalis, ir prašymą pateikęs mokinys (-ė) (toliau – Mokinys) kita 

šalis, 

________________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________________ 

sudaro šią sutartį: 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 

 

 Gimnazija įsipareigoja Mokinį mokyti pagal pagrindinio ugdymo programą (kodas 201001001) ir pagal 

galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius. Įgyvendinant mokymosi programą, ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus patvirtintu ugdymo planu.  
 

 II SKYRIUS  

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1.  Gimnazija įsipareigoja: 

 1.1. sukurti tinkamas mokymosi sąlygas, sveiką, saugią nuo smurto, prievartos ir patyčių, mokinio asmenybės 

augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką, kurioje mokinys jaustųsi gerbiamas, priimtas, saugus, jo 

nuomonė ir siūlymai išklausomi ir vertinami;  

 1.2. užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą; 

 1.3. ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; 

 1.4. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus; 

 1.5. suteikti švietimo pagalbą: psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, švietimo 

informacinę pagalbą, patarimus dėl profesijos pasirinkimo, prireikus – sveikatos priežiūros pagalbą. 

 1.6. teikti informaciją mokiniui bei jo tėvams (rūpintojams) apie ugdymosi ir mokymosi pasiekimus; 

 1.7. sudaryti sąlygas mokiniams nepamokiniu metu gimnazijos nustatyta tvarka naudotis gimnazijos 

biblioteka, sporto sale, kompiuteriais; 

 1.8. atsižvelgti į tėvų (rūpintojų) pageidavimus dėl mokinio kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti kursą, 

pašalinimą iš gimnazijos, dėl ugdymo proceso organizavimo (pagal gimnazijos galimybes); 

      1.9 .sudaryti sąlygas dalyvauti gimnazijos savivaldoje gimnazijos nuostatuose nustatyta tvarka; 

 1.10. laiku išduoti pareiškėjui reikalingus dokumentus, nutraukus sutartį; 

 1.11. padarius žalą gimnazijai, mokiniui taikyti Civilinio kodekso 6.275 straipsnį. 

2. Mokinys / tėvai (rūpintojai) įsipareigoja: 

 2.1. punktualiai ir reguliariai lankyti gimnaziją, laikytis jos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, vykdyti 

gimnazijos vadovybės, pedagogų reikalavimus, gimnazijos savivaldos nutarimus; 

 2.2. laikytis uniformų dėvėjimo tvarkos reikalavimų; 

 2.3. pasirinkti dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką), technologijų programą, dalykų modulius; 

      2.4. pagal savo gebėjimus ir poreikius stropiai mokytis, sąžiningai atlikti kontrolines užduotis, dalyvauti  

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Įgyti pakankamai žinių, patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį 

mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošęs savarankiškam gyvenimui; 

 2.5. pagarbiai elgtis su visais gimnazijos  bendruomenės nariais, gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir 

kultūrą, kitas kalbas ir kultūras, laikytis žmonių bendravimo normų; 

 2.6. ginti savo teises įstatymų numatyta tvarka; 

 



 

 

       2.7. atlyginti gimnazijai padarytą žalą (pagal Civilinio kodekso 6.275 p.). Tausoti bei saugoti gimnazijos 

turtą, patalpas, inventorių, vadovėlius; 

 2.8. ap(si)rūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, 

skaičiuotuvais, sportine apranga ir kt.); 

 2.9. laiku įmokėti  gimnazijos steigėjo nustatyto dydžio mokestį už tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu 

teikiamas papildomas paslaugas (studijas, klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kt.), kuriomis naudojasi; 

2.10. žinoti ir laikytis priešgaisrinių, saugaus eismo ir saugos taisyklių; 

2.11. nevartoti ir neturėti tabako gaminių bei jų pakaitalų – elektroninių cigarečių, energetinių gėrimų, 

alkoholio, psichotropinių bei narkotinių medžiagų; 

2.12.  laiku pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a) (I-ų klasių mokiniams – iki rugsėjo 10 d). 

Už pristatymą atsakingi mokinio tėvai (rūpintojai); 

2.13. leisti be papildomo tėvų (rūpintojų) sutikimo gimnazijoje atlikti tikrinimus dėl pedikuliozės, niežų ir 

kitų infekcinių ligų; 

2.14. garbingai atstovauti Utenos Dauniškio gimnazijai įvairiuose renginiuose (konkursuose, varžybose, 

olimpiadose ir kt.), projektuose, mainų programose, prisidėti prie gimnazijos įvaizdžio kūrimo ir puoselėjimo; 

       

III SKYRIUS 

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

3. Sutartis sudaryta dvejiems metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki mokinys baigs  

pagrindinio  ugdymo  programą. 

4. Atskirų šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ir pratęsta mokiniui perėjus prie aukštesnio 

lygmens ugdymo programos. 

5. Mokinys, vadovaujantis Švietimo įstatymo 29 str. 1p., nenutraukdamas mokymosi pagal privalomojo 

švietimo programą iki jam sukaks 16 metų, gavęs tėvų (rūpintojų) sutikimą, gali nutraukti šią sutartį šios sutarties 

III skyriaus 6 p. nustatyta tvarka. 

6. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą prieš dvi savaites  

arba grubiai pažeidus Sutarties sąlygas. 

 

IV SKYRIUS 

GINČŲ SPRENDIMAS 

 
7. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, gimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami 

vaiko gerovės komisijoje, gimnazijos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant rajono savivaldybės 

administracijos švietimo ir sporto skyriaus atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

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

 

 

Sutarties šalių parašai: 

Utenos Dauniškio gimnazija 

    

                    Direktorė    Asta Skeirienė  
 (parašas) (vardas, pavardė) 

 

AV 

 

 

 

 

Mokinys(ė) 

  

 (parašas) (vardas, pavardė) 

 

 

 

               Tėvai (rūpintojai) 

  

 (parašas) (vardas, pavardė) 

 

  



 
PATVIRTINTA 

        Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus 

        2018 m. rugpjūčio 28 d. 

        įsakymu Nr. V-82 

        (Utenos Dauniškio gimnazijos direktoriaus 

        2018-06-21 įsakymo Nr. V-64 redakcija) 

 
MOKYMO SUTARTIS 

 
2021 m. rugpjūčio 31 d. Nr. __________________ 

 

 Utenos Dauniškio gimnazija, kodas 190182016, Vaižganto g. 48, 28185 Utena (toliau – Gimnazija), 

atstovaujama direktorės Astos Skeirienės, viena šalis, ir prašymą pateikęs mokinys (-ė) (toliau – Mokinys) kita 

šalis, 

________________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________________ 

sudaro šią sutartį: 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 

 

 Gimnazija įsipareigoja Mokinį mokyti pagal vidurinio ugdymo programą (kodas 301001001) ir pagal 

galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius. Įgyvendinant mokymosi programą, ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus patvirtintu ugdymo planu.  
 

II SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
1. Gimnazija įsipareigoja: 

 1.1. sukurti tinkamas mokymosi sąlygas, sveiką, saugią nuo smurto, prievartos ir patyčių, mokinio asmenybės 

augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką, kurioje mokinys jaustųsi gerbiamas, priimtas, saugus, jo 

nuomonė ir siūlymai išklausomi ir vertinami;  

 1.2. užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą; 

 1.3. ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; 

 1.4. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus; 

 1.5. suteikti švietimo pagalbą: psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, švietimo 

informacinę pagalbą, patarimus dėl profesijos pasirinkimo, prireikus – sveikatos priežiūros pagalbą. 

 1.6. teikti informaciją mokiniui bei jo tėvams (rūpintojams) apie ugdymosi ir mokymosi pasiekimus; 

 1.7. sudaryti sąlygas mokiniams nepamokiniu metu gimnazijos nustatyta tvarka naudotis gimnazijos 

biblioteka, sporto sale, kompiuteriais; 

      1.8. sudaryti sąlygas dalyvauti gimnazijos savivaldoje gimnazijos nuostatuose nustatyta tvarka; 

 1.9. atsižvelgti į tėvų pageidavimus dėl mokinio kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti kursą, pašalinimą 

iš gimnazijos, dėl ugdymo proceso organizavimo (pagal gimnazijos galimybes); 

 1.10. laiku išduoti pareiškėjui reikalingus dokumentus, nutraukus sutartį; 

 1.11. padarius žalą gimnazijai, mokiniui taikyti Civilinio kodekso 6.275 straipsnį. 

2. Mokinys/tėvai (rūpintojai) įsipareigoja: 

 2.1. punktualiai ir reguliariai lankyti gimnaziją, laikytis jos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, vykdyti 

gimnazijos vadovybės, pedagogų reikalavimus, gimnazijos savivaldos nutarimus; 

 2.2. laikytis uniformų dėvėjimo tvarkos reikalavimų; 

 2.3. pasirinkti dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką), kitus individualaus ugdymosi plano dalykus; 

      2.4. pagal savo gebėjimus ir poreikius stropiai mokytis, sąžiningai atlikti kontrolines užduotis, dalyvauti  

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime. Įgyti pakankamai žinių, patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį 

mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošęs savarankiškam gyvenimui; 

 2.5. pagarbiai elgtis su visais gimnazijos  bendruomenės nariais, gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir 

kultūrą, kitas kalbas ir kultūras, laikytis žmonių bendravimo normų; 

 2.6. ginti savo teises įstatymų numatyta tvarka; 

 

 



 

 

      2.7. atlyginti gimnazijai padarytą žalą (pagal Civilinio kodekso 6.275 p.). Tausoti bei saugoti gimnazijos turtą, 

patalpas, inventorių, vadovėlius; 

 2.8. ap(si)rūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, 

skaičiuotuvais, sportine apranga ir kt.); 

 2.9. laiku įmokėti  gimnazijos steigėjo nustatyto dydžio mokestį už tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu 

teikiamas papildomas paslaugas (studijas, klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kt.), kuriomis naudojasi; 

2.10. žinoti ir laikytis priešgaisrinių, saugaus eismo ir saugos taisyklių; 

2.11. nevartoti ir neturėti tabako gaminių bei jų pakaitalų – elektroninių cigarečių, energetinių gėrimų, 

alkoholio, psichotropinių bei narkotinių medžiagų; 

2.12.  laiku pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a) (I-ų klasių mokiniams – iki rugsėjo 10 d). 

Už pristatymą atsakingi mokinio tėvai (rūpintojai); 

2.13. garbingai atstovauti Utenos Dauniškio gimnazijai įvairiuose renginiuose (konkursuose, varžybose, 

olimpiadose ir kt.), projektuose, mainų programose, prisidėti prie gimnazijos įvaizdžio kūrimo ir puoselėjimo; 

 

III SKYRIUS 

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

1. Sutartis sudaryta dvejiems metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki mokinys baigs  

vidurinio ugdymo  programą. 

2. Atskirų šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ir pratęsta mokiniui perėjus prie aukštesnio  

lygmens ugdymo programos. 

3. Mokinys, vadovaujantis Švietimo įstatymo 29 str. 1p., nenutraukdamas mokymosi pagal privalomojo  

švietimo programą iki jam sukaks 16 metų, gavęs tėvų (rūpintojų) sutikimą, gali nutraukti šią sutartį šios sutarties 

III skyriaus 6 p. nustatyta tvarka. 

4. Sutartis laikoma nutraukta vienai  iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą prieš dvi savaites  

arba grubiai pažeidus Sutarties sąlygas. 

 

IV SKYRIUS 

GINČŲ SPRENDIMAS 

 
5. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, gimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai  

sprendžiami vaiko gerovės komisijoje, gimnazijos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant rajono savivaldybės 

administracijos švietimo ir sporto skyriaus atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

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

 

 

Sutarties šalių parašai: 

Utenos Dauniškio gimnazija 

    

                    Direktorė    Asta Skeirienė  
 (parašas) (vardas, pavardė) 

 

AV 

 

 

 

Mokinys(ė) 

  

 (parašas) (vardas, pavardė) 

 

 

 

Tėvai(rūpintojai) 

  

 (parašas) (vardas, pavardė) 

 

 

 


