VAIKŲ IKI 14 METŲ MOKYMO
SUTARTIS
20______ m. _____________________d. Nr._________
(registracijos data, Nr.)

Molėtų pradinė mokykla, kodas 195401656, adresas – Graužinių g. 1, 33125 Molėtai,
atstovaujama direktorės Reginos Pumputienės, viena šalis ir tėvas / globėjas / rūpintojas
(reikalingą žodį pabraukti) (toliau - Klientas), atstovaujantis vaiko interesus,
________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)

________________________________________________________________________________
(adresas ir telefonas)

kita šalis sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
Mokykla įsipareigoja Kliento sūnų/ dukrą ______________ klasės mokinį (ę)
________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)

mokyti pagal pradinio ugdymo programą, 85.20 ir pagal galimybes sudaryti sąlygas
(programos pavadinimas, kodas)

tenkinti jo (jos) saviraiškos poreikius.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Mokykla įsipareigoja:
1.1. mokyklos veiklą ir ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu,
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu,
Bendrosiomis ugdymo programomis bei ugdymo planu, Švietimo ir mokslo ministro
įsakymais, kitais teisės ir steigėjo patvirtintais norminiais dokumentais, galiojančiais Molėtų
pradinės mokyklos nuostatais, Vidaus darbo tvarkos ir kitomis mokyklos direktoriaus
patvirtintomis taisyklėmis, įsakymais bei vidaus dokumentais ir su mokyklos administracija
suderintais mokyklos mokytojų parengtais ilgalaikiais (metiniai) ugdymo planais;
1.2. ugdymo procesą grįsti humaniškumo, demokratiškumo, tolerancijos, atvirumo,
lygių galimybių, visybiškumo, kontekstualumo, veiksmingumo ir nuoseklumo principais,
vertybių ugdymu, sąžiningu ir nešališku mokymosi pasiekimų vertinimu;
1.3. teikti kokybišką, valstybinius standartus atitinkantį pradinį ugdymą pagal ketverių
metų pradinio ugdymo programą: sudaryti sąlygas vaikui įgyti dorinės ir socialinės brandos
pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam
pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą;
1.4. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti ugdymo procesą vadovaujantis
Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais atitinkamų mokslo metų bendraisiais ugdymo
planais, ugdymo programomis;
1.5. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, remiantis vaiko pažinimu,
pritaikyti ugdymo turinį ir teikti pedagoginę ir specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems vaikams;

1.6. saugoti vaiką nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių veiksnių, bet kokio smurto
prieš vaikus, reikalauti, kad kasmet būtų atlikta vaikų pirminė sveikatos apžiūra, teikti
socialinę ir pirmąją medicininę pagalbą, bendradarbiauti su socialinę pagalbą, sveikatos
priežiūrą teikiančiomis tarnybomis ir teisėtvarkos institucijomis;
1.7. sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti ilgalaikėje socialines ir
emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje;
1.8. esant reikalui konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) bendrosios ir socialinės vaikų
priežiūros klausimais ir atsižvelgti į jų pasiūlymus, atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už
vaikui padarytą žalą, jei ji atsirado dėl mokyklos kaltės;
1.9. tais atvejais, kai smurtauja ar smurtą patiria mokinys ne vėliau kaip kitą darbo dieną
informuoti smurtaujančio ar smurtą patyrusio mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir vaiko
teisių bei teisėtų interesų apsaugą užtikrinančią instituciją;
1.10. užtikrinti, kad smurtavęs ar smurtą patyręs mokinys kartu su jį lydinčiais tėvais
(globėjais, rūpintojais) gautų neatlygintiną psichologinę pagalbą;
1.11. reikalauti, kad vaikai į mokyklą neatsineštų alkoholio, psichotropinių ir tabako (taip
pat ir elektroninių cigarečių) gaminių ir medžiagų ir jų nevartotų;
1.12. vykdyti mokinių švaros ir asmens higienos patikrinimus, nustačius vaiko prastos
priežiūros (kūno ar rūbų nešvara, utėlėtumas ir kt.) ar smurto atvejus, nedelsiant informuoti
vaiko tėvus, vaiko teisių apsaugos tarnybą ar vaiko gerovės komisiją;
1.13. rūpintis vaikų mityba ir organizuoti ją vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;
1.14. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymo sąlygas, jų vaikų
elgesį, polinkius ir daromą pažangą, vertinti ugdymosi rezultatus ir laiku apie juos
informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus);
1.15. organizuoti vaiko tėvų parinktą dorinį (tikyba ar etitka) ir užsienio (anglų,
prancūzų, vokiečių) kalbos mokymą ir neformalųjį ugdymą, atsižvelgiant į tėvų ir vaikų
poreikius, derinant su mokyklos galimybėmis;
1.16. sudaryti sąlygas vaikams ir jų tėvams naudotis mokyklos biblioteka (taip pat
nemokamai gauti rekalingus vadovėlius), kompiuteriais, internetu, sporto sale ir aikštynu
pagal mokyklos nustatytą tvarką;
1.17. bendradarbiauti su tėvais sprendžiant mokyklos veiklos, ugdymo proceso
organizavimo, vaikų ugdymo klausimus, inicijuoti tėvų dalyvavimą mokyklos savivaldoje ir
pagalbą mokyklai tvarkant jos aplinką, organizuojant renginius;
1.18. kelti vaiką į aukštesnę klasę ar palikti kartoti kursą ir išduoti pradinio išsilavinimo
pažymėjimą sėkmingai užbaigus pradinio ugdymo programą, tik vadovaujantis Švietimo ir
mokslo ministro patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas
tvarkos aprašu;
1.19. tvarkyti mokinio asmens duomenis vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos
įstatymu;
1.20. publikuoti vaikų kūrybinius darbus ir apie mokyklos veiklą sukurtus filmus ar
nuotraukas mokyklos svetainėje ar viešinti kitose su mokyklos veiklos informavimu
susijusiose vietose tik ne komerciniais tikslais;
1.21. taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams, pažeidus
sutarties sąlygas, padarius žalą mokyklai remtis Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu ir
kitais galiojančiais teisės aktais.
2. Klientas įsipareigoja:
2.1. užtikrinti, kad vaikas saugiai, punktualiai ir reguliariai lankytų mokyklą, kad mokinio
praleistos pamokos būtų pateisintos laikantis mokyklos nustatytos tvarkos;
2.2. ugdyti vaiko pagarbą visiems (bendraamžiams, vyresniems ir kitiems) mokyklos
bendruomenės nariams;

2.3. parinkti vaikui dorinio ugdymo (tikybą ar etiką) dalyką, užsienio (anglų, prancūzų ar
vokiečių) kalbą pradedant mokytis antroje klasėje ir neformaliojo ugdymo užsiėmimus atsižvelgiant
į vaiko poreikius ir mokyklos galimybes;
2.4. užtikrinti, kad vaikas, nelankantis neformaliojo ugdymo būrelių ar dienos užimtumo centro
veiklų pasibaigus pamokoms ar kitiems mokyklos organizuotiems renginiams, nedelsiant saugiai
vyktų namo, vienas į namus mokinys gali vykti tik esant raštiškam tėvų prašymui;
2.5. rūpintis vaiko sveikata: užtikrinti, kad prieš kiekvienus mokslo metus būtų patikrinta vaiko
sveikata, informuoti klasės mokytoją apie vaiko fizinio ugdymo grupę ir kitus sveikatos ypatumus,
kuriuos turi žinoti mokytojas;
2.6. tą pačią dieną informuoti klasės mokytoją vaikui susirgus, o vaikui pasveikus pristatyti
klasės mokytojui pamokų nelankymą pateisinantį dokumentą;
2.7. pirmą neatvykimo į mokyklą dieną apie tai informuoti klasės mokytoją, nurodyti
nedalyvavimo ugdymo(si) procese priežastis;
2.8. išleisti į mokyklą vaikus tvarkingai apsirengusius, laikantis higienos reikalavimų ir
neprieštarauti mokyklos organizuojamiems vaiko sveikatos, asmeninės higienos patikrinimams,
nepažeidžiant vaiko orumo ir teisės į privatumą;
2.9. auklėjant ir ugdant vaiką atsižvelgti į mokyklos pedagogų ir kitų pagalbą teikiančių
specialistų rekomendacijas, bendradarbiauti su mokyklos vaiko gerovės komisija ir administracija
koreguojant ir kontroliuojant vaiko elgesį;
2.10. aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemonėmis, rūpintis, kad mokymuisi duoti
vadovėliai ir knygos į mokyklos biblioteką būtų grąžinti laiku ir nesugadinti;
2.11. nuolat domėtis vaiko pasiekimais, ugdymosi vertinimu, skatinti laisvalaikiu lankyti
neformaliojo vaikų švietimo būrelius;
2.12. aktyviai dalyvauti tėvams organizuojamuose renginiuose ir susirinkimuose, individualiuose
pokalbiuose, mokyklos savivaldos rinkimuose ir veikloje, bendradarbiauti organizuojant renginius,
tvarkant mokyklos aplinką;
2.13. užtikrinti, kad į mokyklą vaikas neatsineštų alkoholio, tabako (elektroninių cigarečių taip
pat), psichotropinių ar kitų sveikatai pavojingų medžiagų ar priemonių;
2.14. gavus pranešimą apie smurtavusį ar smurtą patyrusį mokinį, užtikrinti, kad mokinys kartu
su jį lydinčiais tėvais (globėjais, rūpintojais) gautų jam skirtą psichologinę pagalbą;
2.15. suteikti teisę mokyklai tvarkyti mokinio asmens duomenis, reikalingus ugdymo procesui
organizuoti, vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, per savaitę informuoti
mokyklą apie vaiko duomenų pasikeitimus, jei jie nesutampa su nurodytais sutartyje;
2.16. atlyginti vaiko padarytą žalą mokyklai remiantis Lietuvos Respublikos Civiliniu
Kodeksu ir kitais galiojančiais teisės aktais:
2.16.1. už nepilnamečio iki keturiolikos metų padarytą žalą atsako jo tėvai ar globėjai, jeigu
neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės,
2.16.2. jeigu nepilnametis iki keturiolikos metų padaro žalą tuo metu, kai jis yra mokymo
institucijos prižiūrimas, už tą žalą atsako ši institucija, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jos
kaltės;
2.17. laikytis šios sutarties, Molėtų pradinės mokyklos nuostatų, Mokyklos tarybos priimtų
sprendimų, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Švietimo ir mokslo ministro
įsakymams, Lietuvos Respublikos vyriausybės ir steigėjo norminiams teisės aktams.
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR
NUTRAUKIMAS
3. Sutartis sudaryta ___________ metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki
vaikas baigs pradinio ugdymo programą.
4. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama
šios sutarties dalis.

5. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei vaikas išvyksta iš mokyklos nepabaigęs
pradinio ugdymo programos mokytis į kitą mokyklą, sutartis netenka galios gavus pranešimą iš kitos
mokyklos, kad vaikas priimtas mokytis toje mokykloje arba tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišku
prašymu, tuo atveju vaiko pasiekimų vertinimo pažyma išsiunčiama į tą mokyklą, į kurią nuvyko
mokytis.
6. Mokykla turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 ir
11 dalyje nurodytų priežasčių:
6.1. mokykla dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, kuris mokosi pagal
privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės
pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei
vaikų teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje;
6.2. 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
7. Visi ginčai ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties vykdymo klausimais
sprendžiami šalims geranoriškai bendradarbiaujant.
8. Nepavykus susitarti ginčytini klausimai sprendžiami Mokyklos taryboje, atskirais atvejais dalyvaujant Savivaldybės švietimo skyriaus
arba apskundžiami Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai
šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Direktorė
Regina Pumputienė
_____________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

_____________________________
(parašas)

Klientas
_________________________________
(tėvas / globėjas / rūpintojas, vardas, pavardė)

_________________________________
(parašas)

