
M O K Y M O  S U T A R T I S 
 

 

 

 

201__ m. ______________________ d. Nr. ______ 

 

 

 
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija, įstaigos kodas 290452950, S. Dariaus ir S. Girėno g. 7,   

68256 Marijampolė (toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujama progimnazijos direktorės Renatos 

Stebuliauskienės a. k. 46903281690 viena šalis ir tėvas/motina/globėja(-s) (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – 

Klientas), __________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefonas) 

____________________________________________________________________________________________ 
  

atstovaujanti(s) vaiko ____________________________________________ interesus, kita šalis, sudaro šią sutartį: 
 (vaiko vardas, pavardė, klasė) 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS  
 

Švietimo teikėjas įsipareigoja Mokinį mokyti pagal pradinio ugdymo programą, kodas 101001001/ 

pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, kodas 201001001, bei pagal galimybes sudaryti sąlygas 

tenkinti jo/s saviraiškos poreikius. 
 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

1. Iš Švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281) 70 straipsnio. Apmokėjimas už švietimą: 
1.1. Progimnazijoje mokymas pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas yra nemokamas. 

1.2. Mokinys, kuris mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, vadovėliais naudojasi nemokamai. 

1.3. Individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kt.) 

mokinį aprūpina tėvai (globėjai, rūpintojai). 

2. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

2.1. Pagal galimybes sudaryti tinkamas mokymosi sąlygas. 

2.2. Garantuoti mokinio saugumą per pamokas. 

2.3. Neleisti mokiniui patirti moralinio, psichologinio ar fizinio smurto iš mokytojų, siekti, kad jo nepatirtų ir iš 

kitų mokinių. 

2.4. Esant reikalui, suteikti psichologinę, socialinę ar pirmąją medicinos pagalbą. 

2.5. Užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą bei objektyvų mokomųjų dalykų vertinimą. 

2.6. Ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas pamokinės ir popamokinės veiklos metu. 

2.7. Garantuoti mokiniams lygias teises, nepriklausomai nuo jų tautybės, gebėjimų, socialinių galimybių ar 

nuomonių skirtumo. 

2.8. Sistemingai teikti mokinio tėvams informaciją apie jo ugdymo(si) rezultatus bei elgesį. 

2.9. Sudaryti sąlygas mokiniui naudotis biblioteka, skaitykla, sporto sale ne pamokų metu. 

2.10. Sudaryti mokiniui sąlygas papietauti progimnazijos valgykloje. 

2.11. Sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti moksleivių savivaldoje. 

2.12. Organizuoti kaime ar miestelyje gyvenančių 1–8 klasių mokinių pavėžėjimą į Jono Totoraičio progimnaziją 

nurodytu maršrutu.  

2.13. Atsižvelgti į tėvų pageidavimus dėl ugdymo proceso organizavimo, vaiko kėlimo į aukštesnę klasę ar 

palikimo kartoti kursą. 

2.14. Mokiniui, pažeidusiam sutarties sąlygas, padariusiam progimnazijai žalą, taikyti nuobaudas pagal Mokinio 

elgesio taisykles. 

2.15. Nutraukus Sutartį, mokiniui išduoti reikalingus dokumentus per 3 darbo dienas. 

3. Tėvai (rūpintojai, globėjai) įsipareigoja, kad progimnazijos mokinys: 

3.1. Punktualiai ir reguliariai lankytų progimnaziją, savavališkai nepasišalintų iš jos. 

3.2. Pagal savo gebėjimus ir poreikius stropiai mokytųsi ir įgytų pradinį/pagrindinį išsilavinimą. 

3.3. Sąžiningai atliktų kontrolines užduotis, praktinius bei laboratorinius darbus, apsirūpintų individualiomis 

mokymo priemonėmis. 

3.4. Pasirinktų dorinio ugdymo dalyką (tikybą, etiką). 

3.5. Pasirinktų dalykų modulius, pasirenkamuosius mokomuosius dalykus, popamokinės veiklos sritį. 

3.6. Drausmingai elgtųsi per pamokas, pamokų metu išjungtų mobilųjį telefoną, sąžiningai dirbtų, atsakytų už savo 

elgesį per pertraukas, šventinius renginius, diskotekas. 

3.7. Pagarbiai elgtųsi su bendraamžiais, vyresniaisiais bei kitais bendruomenės nariais; nevartotų fizinio ar 

psichologinio smurto. 

3.8. Laikytųsi „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos programos“ bei „Smurto ir 

prievartos prieš vaikus programos“ nuostatų. 



 

3.9. Talkintų progimnazijai, miestui tvarkant aplinką. 

3.10. Dalyvautų mokiniams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose. 

3.11. Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 dienos pasitikrintų sveikatą ir pateiktų reikiamą informaciją progimnazijai. 

3.12. Neprieštarautų higienos patikrinimui. 
3.13. Susirgus arba dėl kitos priežasties praleidus vienos – trijų dienų pamokas, atneštų tėvų, globėjų arba 

oficialios organizacijos raštišką pateisinimą. Sergant daugiau nei tris dienas – medicinos pažymą. 

3.14. Atlygintų padarytą žalą progimnazijai (sugadinus progimnazijos inventorių, techninius įrengimus ar pan.). 

3.15. Pateiktų prašymą dėl išbraukimo iš progimnazijos sąrašų, atsiskaitytų su progimnazija. 

3.16. Laikytųsi visų Sutarties sąlygų, progimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

4. Klientas sutinka, kad: 

4.1. Iškilus pedagoginėms-psichologinėms problemoms jo dukra/sūnus individualiai konsultuotųsi su 

progimnazijos psichologe. 

4.2. Jo dukros/sūnaus asmens duomenys ir nuotraukos būtų naudojamos duomenų bazėms tvarkyti, progimnazijos 

vardui garsinti ir mokinio laimėjimams viešinti, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

4.3. Jo dukra/sūnus ugdomojo proceso metu vykstančiuose renginiuose, šventėse, projektuose būtų filmuojama(as), 

fotografuojama(as) ir jo/jos pavardė, nuotraukos, filmuota medžiaga būtų skalbiama žiniasklaidoje ar mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

4.4. Netinkamai besielgiantiems mokiniams būtų taikomos poveikio priemonės, numatytos Rekomendacijose dėl 

poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR ŠMM 2012-08-28 įsak. Nr. V-1268). 

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 

5. Sutartis sudaryta ____________ metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs 

pradinio/pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą. 
(reikiamą programą pabraukti)  

6. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ir pratęsta vaikui perėjus prie aukštesnio lygmens ugdymo 

programos. 

7. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį vaikui baigus privalomo švietimo programą. 

8. Klientas negali vienašališkai nutraukti sutarties, kol vaikas nebaigs privalomojo švietimo programos. 

9. Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka 

gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė. 
 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 
 

10. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, progimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami 

progimnazijos direkcinėje taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant Švietimo kokybės ir regioninės politikos 

departamento atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 

13-308) nustatyta tvarka. 

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

Sutarties šalių parašai: 
 

 

Švietimo teikėjas 
 

 

____Direktorė_____                         ______________________                   Renata Stebuliauskienė               

. 
(pareigos)    (parašas)              (vardas, pavardė) 

Klientas 

 
____________________            ______________________   _____________________________ 
(tėvas/motina/globėja(-s))     (parašas)            (vardas, pavardė) 

 

 

 
SUTARTIS NUTRAUKTA _____________________________________________________________________________   
 (sutarties nutraukimo data) 

Švietimo teikėjas 
 

____Direktorė_____                         ______________________                   Renata Stebuliauskienė               

. 
(pareigos)    (parašas)              (vardas, pavardė) 

Klientas 

 
____________________            ______________________   _____________________________ 
(tėvas/motina/globėja(-s))     (parašas)            (vardas, pavardė)

 


