MOKYMO SUTARTIS
20____ m. ____________________________d. Nr.__________
Telšių „Džiugo“ gimnazija, Sedos g. 29, LT - 87113 Telšiai___________________

_______

(švietimo įstaigos pilnas pavadinimas, adresas)

(toliau – ir Švietimo teikėjas), (steigėjas - ___Telšių rajono savivaldybė___________________________________ )
atstovaujamas gimnazijos direktoriaus Mindaugo Sabaliausko________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal mokyklos nuostatų, patvirtintų _Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d.
sprendimu

Nr.

T1-66_________________________________________________________________,

(steigėjo institucijos pavadinimas, sprendimo data ir Nr.)

viena šalis ir _____________________________________________________________________________
(mokinio vardas, pavardė, asmens kodas)

____________________________________________________________________________________,
kita šalis, sudaro šią sutartį:

I. SUTARTIES DALYKAS
Mokymas pagal vidurinio ugdymo programą (301001001). Programa baigiama ir mokymo

pasiekimai įteisinami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:

1.1. sudaryti sveikas, saugias ugdymosi sąlyga;
1.2. užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą, objektyvų žinių ir gebėjimų vertinimą;
1.3. ugdyti dorovės, pilietines, tautinės ir patriotines nuostatas;
1.4. teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę, medicinos pagalbą;
1.5. esant galimybei, sudaryti sąlygas nepamokiniu metu naudotis biblioteka, skaitykla,
kompiuteriais, sporto sale saviraiškos poreikiams tenkinti;
1.6. teikti tėvams (globėjams/rūpintojams) informaciją apie mokinio ugdymosi sąlygas ir
rezultatus;
1.7. kaupti ir apibendrinti informaciją apie mokinio ir jo tėvų (globėjų/rūpintojų)
pageidavimus dėl ugdymo proceso organizavimo ir tobulinimo;
1.8. skatinti moksleivį už ugdymosi pasiekimus ir lankomumą:
1.8.1. padėka;
1.8. 2. ekskursijų organizavimas.
1.9. Taikyti šias drausminimo priemones, moksleiviui pažeidus sutarties sąlygas:
1.9.1. individualus pokalbis;
1.9.2. įspėjimas;
1.9.3. papeikimas;
1.9.4. griežtas papeikimas;
1.9.5. nepilnamečių reikalus tvarkančių institucijų informavimas;
1.9.6. svarstymas mokyklos taryboje;
1.9.7. pašalinimas iš mokyklos.
1.10. Moksleiviui, nutraukus Sutartį, laiku išduoti reikalingus išsilavinimo dokumentus.
2. Mokinys įsipareigoja:
punktualiai ir reguliariai lankyti užsiėmimus, susirgus (ar atsiradus kitoms
svarbioms priežastims) - informuoti mokyklą, o pirmąją grįžimo dieną - pateikti pateisinamus dokumentus;
2.2. pagal savo gebėjimus ir poreikius stropiai mokytis, sąžiningai atlikti kontrolines ir kitas
užduotis, laikyti baigiamąsias įskaitas ir egzaminus. Mokslo metų pabaigoje neturėti daugiau kaip trijų
nepatenkinamų metinių mokomųjų dalykų įvertinimų;

2.1.

2.3. pagarbiai elgtis su mokyklos bendruomenės nariais, mokyklos svečiais, savo teises ginti tik
įstatymų nustatyta tvarka;

2.4. saugoti ir tausoti mokyklos turtą, atlyginti mokyklai padarytą materialinę žalą (pagal rinkos
kainas);
2.5. laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokyklai reikiamą informaciją;
2.6. sąmoningai ir aktyviai dalyvauti mokyklos savivaldoje, nepamokiniuose, aplinkos tvarkymo ir
kituose renginiuose;
2.7. apsirūpinti būtinomis individualiomis mokymosi priemonėmis;
2.8. susipažinti ir laikytis Telšių „Džiugo“ vidurinės mokyklos
vidaus tvarkos taisyklių
reikalavimų;
2.9. į pamokas atvykti apsirengus mokyklinę uniformą;
2.10. stiprinti pasididžiavimą Telšių „Džiugo“ vidurine mokykla, savo poelgiais nežeminti
mokyklos vardo;
2.11. neprieštarauti higienos patikrinimui, jei nepažeidžiamas jo asmens orumas ir teisė į privatumą.
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

3. Sutartis sudaryta___________ metų trukmės programai, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos
ir galioja iki mokinys baigs sutarties I skyriuje įvardytą programą. Mokinys pradeda mokytis 20
_____m.___________________d.
4. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti nutraukta, papildyta arba pakoreguota mokiniui
pakeitus ugdymo programą ar dėl kitų priežasčių, Šalių susitarimas yra neatskiriamas šios sutarties
priedas.
5. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį (pašalinti i š mokyklos) tik dėl
Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje įvardytų priežasčių ir nustatyta tvarka.
6. Mokinys, nesibaigus Švietimo įstatymo 29 straipsnio 9 dalyje nustatytam privalomojo
švietimo tarpsniui, negali vienašališkai nutraukti sutarties kol nepateikta pasirašyta mokymo
sutartis su kitu švietimo teikėju ar kitu dokumentu apie tai nepatvirtinta.
7. Moksleivis, išvykdamas iš mokyklos, privalo pateikti mokyklos administracijai arba klasės
auklėtojui nustatyto pavyzdžio atsiskaitymo lapelį.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
8. Ginčytini mokymo programos įgyvendinimo, proceso organizavimo, švietimo teikėjo
veiklos, sutartų įsipareigojimų pažeidimo klausimai sprendžiami derybomis su mokiniu (jo atstovais),
atskirais atvejais - dalyvaujant švietimo teikėjo steigėjo atstovui arba skundžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną
kiekvienai šaliai).
V. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
ŠVIETIMO TEIKĖJAS
Telšių „Džiugo“ gimnazija
Kodas 290555270
Sedos g. 29, LT - 87113 Telšiai
Tel. / faks. (8 444) 60 234
Gimnazijos direktorius
Mindaugas Sabaliauskas

MOKINYS
(Vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., parašas.)

Mokymo sutartis pakeista (papildyta) 20___m.____________________d.________________________
(nurodyti, kurios mokymo sutarties
__________________________________________________________________________________________
sąlygos pakeistos)

__________________________________________________________________________________________
Švietimo teikėjo atstovas

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

A.V.
Mokinys (mokinio atstovas)

Mokymo sutartis pakeista (papildyta) 20___m.____________________d.________________________
(nurodyti, kurios mokymo sutarties
__________________________________________________________________________________________
sąlygos pakeistos)

__________________________________________________________________________________________
Švietimo teikėjo atstovas

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

Mokinys (mokinio atstovas)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

Švietimo teikėjo atstovas

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

A.V.

A.V.
Mokinys (mokinio atstovas)

Mokymo sutartis nutraukta 20____ m. ____________________d.______________________________
(nurodyti mokymo sutarties nutraukimo
__________________________________________________________________________________________________
pagrindą ir priežastis)

_________________________________________________________________________________________
Švietimo teikėjo atstovas

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

A.V.
Mokinys (mokinio atstovas)

