
PATVIRTINTA 
Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos  
direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d.  
įsakymu Nr. 6V-65 

 
PAGRINDINIO UGDYMO SUTARTIS 

 
20____  m. ______________________  _____  d. Nr. _________ 

 
                   

Elektrėnų  sav.  Vievio  gimnazija,  190669038, 
 (mokyklos visas pavadinimas, kodas) 

 

Šviesos g. 4A,  LT-21375 Vievis,  Elektrėnų sav. 
(adresas) 

 

(toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujamas Gintaro  Dobilaičio, direktoriaus, 
                       (vardas, pavardė, pareigos) 
 

viena šalis ir tėvas (globėjas, rūpintojas) (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis 
vaiko interesus,   
 
_____________________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, adresas ir telefonas) 

________________________________________________________________________ 
 

kita šalis, sudaro šią sutartį: 
 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą __________________________________  
          (vardas, pavardė) 
mokyti pagal pagrindinio ugdymo programą (kodas 201001101) ir pagal galimybes sudaryti sąlygas 
tenkinti jo/s saviraiškos poreikius. 
 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 
1.1. Užtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas. 
1.2. Saugumą ugdymo procese. 
1.3. Kokybišką ugdymo programos vykdymą. 
1.4. Ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas. 
1.5. Objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus. 
1.6. Suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ar prireikus 

specialiąją, medicinos pagalbą. 
1.7. Teikti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir mokymosi pasiekimus. 
1.8. Leisti mokiniams nustatyta tvarka pamokiniu bei nepamokiniu metu naudotis 

gimnazijos kabinetais, sporto sale, biblioteka, valgykla, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo 
priemonėmis, inventoriumi, kompiuteriais ir kt. 

1.9. Mokiniui, pažeidusiam sutarties sąlygas, taikyti drausmines nuobaudas, numatytas 
darbo tvarkos taisyklėse. 

1.10. Kelti mokinį į aukštesnę klasę arba palikti kursą kartoti Švietimo ir mokslo ministro 
nustatyta tvarka. 

1.11. Išklausyti tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonę sprendžiant vaiko kėlimo į aukštesnę 
klasę, palikimo kursą kartoti ar pašalinimo iš gimnazijos klausimus. 
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1.12. Nutraukus sutartį išduoti pareiškėjui reikalingus dokumentus per penkias darbo 
dienas nuo prašymo padavimo mokiniui visiškai atsiskaičius su gimnazija už paimtas gimnazijos 
materialines vertybes bei padarytą materialinę žalą.  

1.13. Tvarkyti ir naudoti Mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenis tik šios 
sutarties sąlygoms įgyvendinti bei Mokinio mokymų vykdymo organizavimo ir administravimo tikslais 
laikantis galiojančių LR teisės aktų ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB reikalavimų, užtikrinant Mokinio ir jo 
tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą. Informacija apie mokinių ir jo 
tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų apsaugą yra gimnazijos tinklapio „Asmens duomenų apsauga“ 
skiltyje. 

2. Klientas (tėvas, globėjas, rūpintojas) įsipareigoja: 
2.1. Užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą. 
2.2. Parinkti vaikui dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką), antrąją užsienio kalbą. 
2.3. Padėti vaikui pasirinkti būrelius, dalykų programas, pasirenkamuosius dalykus, 

dalykų modulius. 
2.4. Ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniesiems bei kitiems gimnazijos 

bendruomenės nariams. 
2.5. Tą pačią dieną informuoti (telefonu, elektroniniu paštu, elektroniniame dienyne) 

klasės auklėtoją vaikui susirgus ar negalint atvykti dėl svarbių priežasčių. Prireikus laikinai išvykti 
gydytis ar mokytis direktoriui raštu pateikti prašymą. 

2.6. Nuolat domėtis vaiko ugdymo rezultatais. 
2.7. Rūpintis, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir pateiktų gimnazijai reikiamą 

informaciją. 
2.8. Bendradarbiauti su pedagogais ir gimnazijos vadovybe koreguojant ir kontroliuojant 

vaiko elgesį. Esant būtinybei sutinku/nesutinku, kad vaikui būtų teikiama psichologinė pagalba.  
  (pabraukti vieną žodį) 

2.9. Gimnazijos darbuotojams įtarus, kad mokinys gali turėti draudžiamų daiktų,  
sutinku/nesutinku, kad mano vaikui būtų patikrinti asmeniniai daiktai. 
(pabraukti vieną žodį) 

2.10. Atlyginti vaiko padarytą žalą gimnazijai įstatymų numatyta tvarka. 
2.11. Užtikrinti, kad vaikas, išvykdamas iš gimnazijos, atsiskaitytų su biblioteka, dalykų 

mokytojais ir klasės auklėtoju. 
2.12. Talkinti gimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant gimnazijos, kaip vietos 

kultūros židinio, renginius. 
2.13. Aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, 

rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kt.). 
2.14. Aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, gimnazijos 

savivaldoje. 
2.15. Atsakyti už vaiko saugumą, kai jis nedalyvauja pamokose ir gimnazijos 

organizuojamuose renginiuose. 
2.16. Neprieštarauti, kad gimnazijos tinklapyje, facebooke, spaudoje būtų skelbiamos 

vaiko nuotraukos, susijusios su gimnazijos veikla. 
2.17. Užtikrinti, kad mokinys (mokinė) turėtų mokinio pažymėjimą. 
2.18. Užtikrinti, kad nebūtų perduotas kitiems asmenims mokinio pažymėjimas ir 

prisijungimo prie elektroninio dienyno slaptažodis. 
2.19. Grąžinti mokinio pažymėjimą gimnazijai, jei ši sutartis nutraukiama iki pažymėjimo 

galiojimo pabaigos. 
2.20. Rūpintis, kad: 
2.20.1 vaikas neturėtų tabako gaminių, elektroninių cigarečių ir nerūkytų; 
2.20.2 vaikas neturėtų ir nevartotų energetinių gėrimų. 
2.21. Rūpintis vaiko asmens higiena ir leisti visuomenės sveikatos priežiūros specialistei 

patikrinti vaiko asmens švarą. 
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2.22. Nustačius vaikams pedikuliozę, tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistei informaciją (raštu) apie taikytas priemones. 

2.23. Gimnazijoje, Gimnazijos renginiuose rinkti, naudoti trečiųjų asmenų duomenis 
laikantis galiojančių LR teisės aktų ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB reikalavimų. 

 
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 
3. Sutartis sudaryta ________ metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, 

kol mokinys baigs pagrindinio ugdymo programą. 
4. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra 

neatsiejama šios sutarties dalis.  
5. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo  

29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių. 
6. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, tik užtikrinęs savo vaiko mokymąsi 

kitoje ugdymo įstaigoje arba vaikui baigus pagrindinio ugdymo programą bei sulaukus 16 metų. 
 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 
 

7. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, gimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo 
klausimai sprendžiami gimnazijos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant apskrities viršininko 
administracijos valstybinės švietimo inspekcijos 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: 
 
Švietimo teikėjas 
 

Direktorius     ______________________  Gintaras Dobilaitis  
(pareigos)    (parašas)    (vardas, pavardė) 
 
Klientas 
 

__________________     ______________________    ________________________ 
Tėvas (globėjas, rūpintojas) (parašas)    (vardas, pavardė) 


