
Sutartis sudaroma iki pirmos mokslo metų dienos 

 

Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą 

S U T A R T I S  
20  m.  d. Nr   

 

 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija, Zibalų pagrindinio ugdymo skyrius 290361080 
(mokyklos visas pavadinimas, kodas) 

Ukmergės g.4, LT-19110, Širvintos 
(adresas) 

(toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujama progimnazijos direktorės Daivos Klimienės 

    (vardas, pavardė, pareigos) 

 

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

interesams,  

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

 kita šalis, sudaro šią sutartį: 
 

 

I.  SUTARTIES OBJEKTAS 

 

Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą  

mokyti pagal pagrindinio ugdymo I pakopos programą, kodas 80.21.10 ir pagal galimybes sudaryti 

sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius. 

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

1.1. pagal galimybes užtikrinti tinkamas ugdymosi sąlygas; 

1.2. užtikrinti saugumą ugdymo procese. Įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikti medicinos 

pagalbą (iškviesti GMP), informuoti tėvus; 

1.3. užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą; 

1.4. ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; 

1.5. objektyviai ir nešališkai vertinti ugdymo (-si) pasiekimus; 

1.6. pagal galimybes suteikti spec. pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo pagalbą ; 

1.7. ugdyti mokinį pagal pritaikytą arba individualizuotą programą; 

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

1.9. sudaryti sąlygas nepamokiniu metu naudotis biblioteka, kompiuteriais, kopijavimo aparatu, 

sporto sale; 

1.10. operatyviai informuoti tėvus apie vaiko padarytą žalą progimnazijai, kitiems mokiniams, 

darbuotojams. Narkotinių bei psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimą, apie rūkimą 

mokyklos teritorijoje, vaiko higienos patikrinimą. 

1.11.  sukurti galimybes efektyviai ugdyti (-s) įvairius gebėjimus ir poreikius. 

1.12. pastoviai informuoti tėvus apie vaiko nebuvimą progimnazijos teritorijoje (už 

progimnazijos ribų) pamokų ir pertraukų metu. 

 

2. Klientas įsipareigoja: 

2.1. užtikrinti, kad vaikas punktualiai ir reguliariai lankys progimnaziją; 

2.2. parinkti vaikui dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką); 

2.3. ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniesiems bei kitiems progimnazijos bendruomenės 

nariams; 

2.4. informuoti progimnazijos vadovus vaikui susirgus; 

2.5. nuolat domėtis vaiko ugdymo rezultatais; 

2.6. rūpintis, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir pateiktų progimnazijai reikiamą 

informaciją; 

2.7. bendradarbiauti su mokytojais ir progimnazijos  vadovybe koreguojant ir kontroliuojant 

vaiko elgesį; 

2.8. neprieštarauja vaiko higienos patikrinimui; 



2.9. netrukdyti, esant reikalui išsiaiškinti, ar mokinys nevartoja ir neplatina narkotinių bei 

psichotropinių medžiagų, alkoholio, nerūko, nevartoja fizinio bei psichologinio smurto prieš 

kitus progimnazijos bendruomenės narius. Susipažinti su smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo tvarkos aprašu. 

2.10.  atlyginti vaiko padarytą turtinę žalą ar žalą kito vaiko (darbuotojo) sveikatai; 

2.11.  talkinti progimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant progimnazijos renginius; 

2.12. aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo 

priemonėmis,  skaičiuotuvais ir kt.); 

2.13. laiku įmokėti progimnazijos nustatytų dydžio mokestį už tėvų/globėjų pageidavimu 

teikiamas papildomas paslaugas (maitinimas, naudojimasis kompiuteriu, kopijavimo 

aparatūra, ekskursija ir kt.), kuriomis vaikas naudojasi; 

2.14.  tėvai sutinka, kad (sūnus, dukra būtų anketuojami (apklausiami), filmuojami, 

fotografuojami progimnazijos veiklos tyrimo ir viešinimo tikslais; 

2.15. aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, progimnazijos 

savivaldoje; 

2.16.  netrukdyti, esant reikalui, ištirti vaiko gebėjimus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje; 

2.17. leisti mokytojų tarybai priimti nutarimą dėl vaiko kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo 

kursą kartoti. 

2.18.  tėvai (gavę informaciją iš progimnazijos) prisiima atsakomybę už vaiko nebuvimą 

progimnazijos teritorijoje (už progimnazijos ribų) pamokų metu. 

2.19.  neprieštarauti dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams, 

kurios reglamentuotos LR ŠMM 2012-08-28 įsakyme Nr. V-1268 „Dėl pritarimo 

rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“; 

2.20.  nuolat domėtis ir susipažinti su progimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, 

skelbiamais interneto tinklalapyje www.satz.lt.  

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, 

KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

 

3.  Sutartis sudaryta 1 metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki  

vaikas baigs pagrindinio ugdymo I pakopos programą. 

4.  Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ir pratęsta vaikui perėjus prie aukštesnio  

lygmens ugdymo programos. 

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

programos. 

6.  Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai 

pažeidus Sutarties sąlygas. 

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

7. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, progimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai 

sprendžiami progimnazijos taryboje. 

 

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

 

Sutarties šalių parašai: 

 

Švietimo teikėjas     

progimnazijos direktorė    Daiva Klimienė 
(pareigos)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

     

Klientas     

     

     
(tėvas/globėjas)  (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

 

 

http://www.satz.lt/

