
                                               Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą 
 

SUTARTIS 
 

_____________________ Nr. MS- 

(data) 
 

Vilkaviškio pradinė mokykla, kodas 302430352 Vienybės g. 50, LT-70104, Vilkaviškis 

(toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujama direktorės Astos Strazdienės, viena šalis, ir tėvas, mama, 

globėjas (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesams, 

 
(vardas, pavardė, adresas ir telefonas) 

kita šalis, sudaro šią sutartį: 
 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų, dukrą 
     (sūnaus / dukros vardas, pavardė) 

mokyti pagal pradinio ugdymo programą, (kodas 101001001) ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti 

jo/s saviraiškos poreikius. 
 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

1.1. užtikrinti, kad mokykloje būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis bendrasis 

išsilavinimas; 

1.2. sudaryti mokiniui sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas; 

1.3. įgyvendinant ugdymo turinį, laiduoti kokybišką ugdymo programos vykdymą; 

1.4. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus; 

1.5. ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei vertybines nuostatas; 

1.6. reikalui esant, suteikti mokiniui psichologinę, socialinę pedagoginę, spec. pedagoginę, 

logopedinę, medicininę pagalbą; 

1.7. teikti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir mokymosi pasiekimus; 

1.8. kompiuteriais, sporto sale mokinys papildomai gali naudotis konsultacijų, pertraukų, 

papildomo ugdymo užsiėmimų metu; 

1.9. biblioteka mokinys gali naudotis bibliotekos darbo valandomis; 

1.10. pagal galimybes spręsti raštiškus tėvų prašymus dėl mokinio ugdymo formų, turinio 

individualizavimo; 

1.11. vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais, kelti mokinį į aukštesnę 

klasę ar palikti kursą kartoti; 

1.12. mokinio šalinimo iš mokyklos sąlygos sprendžiamos mokytojų taryboje, informuojami tėvai; 

1.13. apsaugoti vaiko privatų gyvenimą ir imtis priemonių, jog nebūtų sudarytos sąlygos vaiko 

teisių pažeidimams; 

1.14. neviešinti vaiko asmens duomenų, išskyrus, asmens duomenų tvarkymo taisyklėse 

nurodytais tikslais.  

2. Klientas įsipareigoja: 

2.1. sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas; 

2.2. užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; 
2.3. užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą iki einamųjų metu rugsėjo 15 dienos; 
2.4. užtikrinti, kad vaikas kasdien dėvėtų mokyklinę uniformą; 

2.5. užtikrinti, kad sūnus/dukra laikytųsi mokinio elgesio ir mokyklos vidaus tvarkos taisyklių; 

2.6. parinkti vaikui dorinio ugdymo dalyką (tikybą, etiką); 

2.7. ugdyti darbštų, iniciatyvų vaiką, gebantį savarankiškai veikti ir prisiimti atsakomybę; 

2.8. ugdyti vaiko vertybines nuostatas bei pagarbą bendraamžiams, vyresniesiems, kitiems 

mokyklos bendruomenės nariams; 

2.9. užtikrinti, kad sūnus/dukra mokyklos teritorijoje nefilmuos ir nefotografuos mobiliojo ryšio 

telefonu. (Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną ir grąžinti mokinio 

tėvams); 



2.10. nuolat domėtis vaiko ugdymo rezultatais; 

2.11. bendradarbiauti su pedagogais ir mokyklos vadovybe, koreguoti ir kontroliuoti vaiko elgesį; 
2.12. atlyginti vaiko padarytą žalą mokyklai; 
2.13. aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo 

priemonėmis ir kt.); 
2.14. aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose, susirinkimuose, mokyklos savivaldoje; 

2.15. užtikrinti saugų vaiko atėjimą į mokyklą ir grįžimą į namus; 

2.16. tėvai/seneliai/globėjai į klasę įeitų tik pertraukų metu arba prieš/po pamokų; 

2.17. užtikrinti vaiko mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą; 

2.18. neprieštarauti vaiko švaros ir asmens higienos patikrinimams; 

2.19. neprieštarauti vaiko bendravimui su socialiniu pedagogu (logopedu, psichologu, spec. 

pedagogu); 

2.20. neprieštarauti, kad sūnaus/dukros nuotraukos būtų publikuojamos spaudoje, mokyklos 

internetinėje svetainėje; 

2.21. neprieštarauti, kad apie mokyklos veiklą sukurtas filmas (kur užfiksuotas ir jų vaikas) 

neatlygintinai būtų publikuojamas mokyklos svetainėje ar viešinamas kitose, su mokyklos veiklos 

informavimu susijusiose vietose; 

2.22. užtikrinti, kad mokinys/mokinė pamokų metu visiškai nesinaudos mobiliojo ryšio telefonu 

(už telefono dingimą mokyklos darbuotojai  neatsako); 

2.23. užtikrinti, kad sūnus/dukra mokyklos teritorijoje neturės ir nerūkys cigarečių (taip pat ir 

elektroninių); 

2.24. užtikrinti, kad sūnus/dukra neatsineš į mokyklą (ir jos teritoriją) energetinių gėrimų ir  jų 

nevartos; 

2.25. saugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo; 

2.26. neprieštarauti, kad sūnaus/dukros asmens duomenys mokykloje (vardas, pavardė, gimimo 

data, gyvenamoji vieta) būtų tvarkomi pagal mokykloje patvirtintas asmens duomenų tvarkymo taisykles; 

2.27. tikrinti informaciją el. dienyne bent kartą per dieną.  
 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 

3. Sutartis sudaryta 4 metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol mokinys baigs 

pradinio ugdymo programą. 

4. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 

10 dalyje nurodytų priežasčių. 

5. Klientas negali vienašališkai nutraukti sutarties, kol mokinys nebaigs privalomojo švietimo 

programos (išskyrus keičiant gyvenamąją vietą ir pradėjus mokytis kitoje mokymo įstaigoje). 

6. Nustačius, kad tėvai (globėjai) pateikė tikrovę neatitinkančius vaiko faktinės gyvenamosios 

vietos duomenis, mokykla teisės aktų nustatyta tvarka gali vienašališkai nutraukti sutartį. 

7. Klientui atsisakius pasirašyti sutartį, švietimo tiekėjas (mokykla) turi teisę neteikti švietimo 

paslaugų. 

8. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai pažeidus 

sutarties sąlygas. 
 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 
 

9. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai 

sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais - dalyvaujant savivaldybės administracijos švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus atstovams arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymų nustatyta tvarka. 

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

šaliai). 
 

Sutarties šalių parašai: 
 

Direktorė               _______________                                     Asta Strazdienė 
                                                                                      (parašas)                                                                  (vardas, pavardė) 
    

Klientas______________              _______________        _____________________ 
              Tėvas/motina/globėjas  (parašas)                        (vardas, pavardė) 
 


