
PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

 

14 metų ir vyresnių vaikų  priėmimo į gimnaziją 

 

SUTARTIS 

2017 m. rugsėjo 1 d. Nr. 

 

Papilės Simono Daukanto gimnazija, 190449063, Nepriklausomybės g. 62, Papilė, Akmenės rajonas 

(toliau - Švietimo teikėjas), atstovaujamas gimnazijos direktoriaus Ramūno Permino,  viena šalis ir prašymą 

pateikęs asmuo (toliau – Mokinys)  

 

_______________________________________________________________________________________

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

kita šalis, sudaro šią sutartį: 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

Švietimo teikėjas įsipareigoja Mokinį mokyti pagal vidurinio ugdymo programą 301001001 
                                        ( ugdymo programos pavadinimas, kodas) 

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. užtikrinti saugumą ugdymo proceso metu ir apsaugą nuo smurto; 

1.3. užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą bei nuoseklų ir ilgalaikį socialinių bei emocinių 

kompetencijų ugdymą; 

1.4. ugdyti dorovines, pilietines, tautines, patriotines bei estetines nuostatas; 

1.5. vertinti objektyviai ir nešališkai mokymosi pasiekimus; 
1.6. teikti psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą bei vykdyti sveikatos 

priežiūrą; 

1.7. suteikti galimybę pagal  patvirtintą tvarką ne pamokų metu naudotis biblioteka, sporto ir aktų sale, 

kompiuteriais, mokomosiomis dirbtuvėmis, mikroautobusu, teleaparatūra bei videoaparatūra; 

1.8. baigus Pagrindinio ugdymo programą, išduoti Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą; 

1.9. baigus Pagrindinio ugdymo programą, bet, neįvykdžius programos reikalavimų ar mokantis pagal spec. 

programas, išduoti mokymosi pasiekimų pažymėjimą; 

1.10. baigus Vidurinio ugdymo programą,  išduoti brandos atestatą; 

1.11. už gerus ugdymosi pasiekimus, aktyvią veiklą taikyti skatinimo priemones, numatytas gimnazijos 

darbo tvarkoje; 

1.12. pareiškėjui nutraukus Sutartį laiku išduoti reikalingus dokumentus; 

1.13. teikti pareiškėjo tėvams informaciją apie ugdymosi sąlygas, mokymosi pasiekimus, elgesį; 

1.14. suteikti galimybę dalyvauti gimnazijos savivaldoje; 

1.15. atsižvelgti į teisėtus pageidavimus dėl ugdymo proceso organizavimo; 

1.16. vadovaujantis gimnazijos nuostatais bei Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, kelti jį į 

aukštesnę klasę ar palikti kurso kartoti informavus tėvus (globėjus); 

1.17. moksleiviui, nesilaikančiam gimnazijos tvarkos ir mokinio taisyklių, taikyti drausmines nuobaudas, 

numatytas gimnazijos darbo tvarkoje; 

1.18. reikalauti, kad atlygintų padarytą gimnazijai žalą (pagal Civilinio kodekso straipsnius); 

1.19. siūlyti pakeisti mokymosi įstaigą Lietuvos švietimo įstatymo 29 str. 10 ir 11 dalyse numatyta tvarka; 

1.20. aprūpinti mokinius gimnazijos skiriamuoju ženklu (ženkleliu švarkui). 

2. Mokinys įsipareigoja: 

2.1. mokytis pagal privalomo švietimo programas iki 16 metų; 

2.2. laikytis visų sutarties sąlygų, gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

2.3. nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties ir į jas nevėluoti; 

2.4.vilkėti tamsų (rekomenduojama mėlynos spalvos) švarką su gimnazijos emblema; kūno kultūros 

pamokose vilkėti sportinę aprangą, avėti atskirą avalynę; 

2.5. pagal savo sugebėjimus ir poreikius stropiai mokytis ir įgyti išsilavinimą;  

2.6. gerbti mokytojus, bendraamžius ir kitus gimnazijos bendruomenės narius; 

2.7. pasirinkti individualų ugdymo planą, mokantis pagal Vidurinio ugdymo programą;  



2.8. pasirinkti dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką); 

2.9. baigus ar išklausius Pagrindinio ugdymo programą, pasitikrinti  ugdymo pasiekimus; 

2.10. baigus Vidurinio ugdymo programą laikyti brandos egzaminus; 

2.11. praleidus pamokas, pateikti pateisinimo dokumentą klasės vadovui; 

2.12. laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti gimnazijai reikalingą informaciją; 

2.13. turėti individualias mokymosi priemones (sąsiuvinius, rašymo priemones, skaičiuotuvus, sportinę 

aprangą ir kt.); 

2.14. vykdyti socialinę – pilietinę veiklą; 

2.15. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka; 

2.16. neprieštarauti higienos patikrinimui, jei nepažeidžiamas  asmens orumas ir  teisė į privatumą; 

2.17. atlyginti padarytą tyčinę materialinę žalą gimnazijai; 

2.18. pristatant gimnazijos veiklą, neprieštarauti fotografijų, vaizdo įrašų naudojimui viešojoje erdvėje; 

2.19. dalyvauti tyrimuose, anketavime, susijusiuose su ugdymu ar savijauta gimnazijoje;  

2.20. pranešti gimnazijos direktoriui apie žinomą smurto gimnazijoje ar patyčių kibernetinėje erdvėje atvejį; 

2.21. dalyvauti nuosekliose ir ilgalaikėse prevencinėse programose; 

2.22. ugdomojo proceso metu išjungti mobilų telefoną (išskyrus atvejus, kai telefonu naudotis leidžia 

mokytojas). 

 III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

3. Sutartis sudaryta 2 metams ir įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis galioja iki mokinys baigs 

vidurinio ugdymo programą. 

4. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti koreguojama. 

5. Mokinys iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas (švietimo įstatymo 29 

str. 6 dalis). 

6. Sutartis gali būti nutraukta, jei mokinys pageidauja keisti mokyklą (švietimo įstatymo 29 str. 1 dalis) ar jis 

yra perkeliamas į kitą mokyklą švietimo įstatymo 29 str. 10 ir 11 dalyse numatyta tvarka. 

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

8. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, gimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami 

Gimnazijos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant ugdymo įstaigos steigėjo  atstovui arba skundžiami 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

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

Sutarties šalių parašai: 

  

Švietimo teikėjas 

Direktorius                           ................................             Ramūnas Perminas                                   

(pareigos)           (parašas)            (vardas, pavardė) 

 

Tėvai (globėjai) 

   ................................ .............................................. 

           (parašas)            (vardas, pavardė) 

 

Sutartis pakeista, pakoreguota ....................................................................................................................... 

 

.....................................................................................................................................................................  

Direktorius                           ................................             Ramūnas Perminas                                   

(pareigos)           (parašas)            (vardas, pavardė) 

 

Mokinys   ................................ .............................................. 

                  (parašas)                      (vardas, pavardė) 

 

Pastaba. Pasirašydamas sutartį 14-16 metų asmuo pateikia tėvų (globėjų) sutikimą. 

 
 

 

 

 

 



PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

Vaikų iki 14 metų priėmimo į gimnaziją 

SUTARTIS 
2017  m. rugsėjo 1 d. Nr. 

 

                 Papilės Simono Daukanto gimnazija, 190449063, Nepriklausomybės g. 62, Papilė, Akmenės 
rajonas (toliau - Švietimo teikėjas), atstovaujama gimnazijos direktoriaus    Ramūno Permino     

viena šalis ir prašymą pateikęs asmuo   tėvas ( globėjas)  (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), 

atstovaujantis vaiko interesus, 

 

________________________________________________________________________________            

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

kita šalis, sudaro šią sutartį: 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

                Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/ dukrą   ____________________________________                   

________________________________________________________(vardas, pavardė, asmens kodas)  

mokyti pagal   pradinio ugdymo programą 101001001                    ____________________ 

                                            ( ugdymo programos pavadinimas, kodas) 

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. užtikrinti saugumą ugdymo proceso metu ir apsaugą nuo smurto; 

1.3. užtikrinti ugdymo programos vykdymą bei nuoseklų ir ilgalaikį socialinių bei emocinių kompetencijų 

ugdymą; 

1.4. ugdyti dorovines, pilietines, tautines, patriotines bei estetines nuostatas; 

1.5. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus; 

1.6. teikti psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą bei vykdyti sveikatos 

priežiūrą; 

1.7. suteikti galimybę pagal  patvirtintą tvarką ne pamokų metu naudotis biblioteka, sporto ir aktų sale, 

kompiuteriais, mokomosiomis dirbtuvėmis, mikroautobusu, teleaparatūra bei videoaparatūra; 

1.8. baigus Pradinio ugdymo programą išduoti Pradinio išsilavinimo pažymėjimą; baigus Pradinio ugdymo 

programą, bet neįvykdžius programos reikalavimų ar mokantis pagal spec. programas, išduoti mokymosi 

pasiekimų pažymėjimą.  

1.9. baigus Pagrindinio ugdymo programą, išduoti Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą; baigus Pagrindinio 

ugdymo programą, bet neįvykdžius programos reikalavimų ar mokantis pagal spec. programas, išduoti mokymosi 

pasiekimų pažymėjimą.  

1.10. už gerus ugdymosi pasiekimus, aktyvią veiklą taikyti skatinimo priemones, numatytas gimnazijos darbo 

tvarkoje; 

1.11. pareiškėjui nutraukus Sutartį, laiku išduoti reikalingus dokumentus; 

1.12. teikti  mokinio tėvams informaciją apie ugdymosi sąlygas, mokymosi pasiekimus, elgesį; 

1.13. suteikti galimybę dalyvauti gimnazijos savivaldoje; 

1.14. atsižvelgti į teisėtus pageidavimus dėl ugdymo proceso organizavimo; 

1.15. vadovaujantis gimnazijos nuostatais bei Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, kelti mokinį į 

aukštesnę klasę ar palikti kartoti kurso informavus tėvus (globėjus); 

1.16. moksleiviui, nesilaikančiam gimnazijos tvarkos ir mokinio taisyklių, taikyti drausmines nuobaudas 

numatytas gimnazijos darbo tvarkoje (informuojant tėvus (globėjus)  nurodant priežastis); 

1.17. reikalauti iš Kliento, kad atlygintų padarytą gimnazijai žalą (pagal Civilinio kodekso straipsnius); 

1.18. siūlyti pakeisti mokymosi įstaigą Lietuvos švietimo įstatymo 29 str. 10 ir 11 dalyse numatyta tvarka; 

1.19. aprūpinti mokinius gimnazijos skiriamuoju ženklu (ženkleliu švarkui). 

2. Klientas įsipareigoja:  

2.1. užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo 
programas iki 16 metų; 

2.2. užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą, informuoti klasės vadovą dėl praleistų pamokų; 

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

2.4. nuolat domėtis vaiko ugdymo(-si) procesu bei rezultatais;  



2.5. rūpintis, kad vaikas į gimnaziją ateitų tvarkingai apsirengęs, kūno kultūros pamokose vilkėtų sportinę aprangą 

ir avėtų atskirą avalynę, o besimokantis pagal pagrindinio ugdymo programą vilkėtų tamsų (rekomenduojama 

mėlynos spalvos) švarką su gimnazijos emblema ar ženkleliu;  

2.6. rūpintis, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir pateiktų gimnazijai reikiamą informaciją; 

2.7. bendradarbiauti su mokytojais, gimnazijos administracija, pagalbos mokiniui specialistais koreguojant ir 

kontroliuojant vaiko elgesį, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus ir vykdyti jų rekomendacijas; 

2.8. ugdyti pagarbą mokytojams, bendraamžiams, vyresniems bei kitiems gimnazijos bendruomenės nariams; 

2.9. atlyginti vaiko padarytą tyčinę materialinę žalą gimnazijai; 

2.10. talkinti gimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant gimnazijos renginius, ekskursijas, žygius;  

2.11.aprūpinti vaiką individualiomis mokymo priemonėmis (sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais, 

sportine apranga ir kt.);  

2.12. dalyvauti gimnazijos renginiuose ir susirinkimuose, gimnazijos savivaldoje; 

2.13.pristatant gimnazijos veiklą, neprieštarauti vaiko fotografijų, vaizdo įrašų naudojimui viešojoje erdvėje; 

2.14.sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas, saugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir 

išnaudojimo; 

2.15. žinoti, kad vaiko nepriežiūra, t.y. nuolatinis nepakankamas pagrindinių vaiko fizinių ir dvasinių poreikių 

tenkinimas ar netenkinimas, keliantis grėsmę vaiko fizinei, emocinei ir socialinei sveikatai ir raidai, yra viena iš 

smurto formų; 

2.16. vaikui smurtaujant ar patiriant smurtą, kartu su vaiku psichologo nurodytu laiku atvykti į konsultaciją; 

2.17. pranešti gimnazijos direktoriui apie žinomą smurto gimnazijoje atvejį; 

2.18. pranešti LR Ryšių reguliavimo tarnybai apie patyčias kibernetinėje erdvėje;  

2.19. neprieštarauti vaiko higienos patikrinimui, jei nepažeidžiamas jo asmens orumas ir  teisė į privatumą; 

2.20. neprieštarauti, kad ugdomojo proceso metu, vaiko mobilus telefonas būtų išjungtas (išskyrus atvejus, kai 

telefonu naudotis leidžia mokytojas); 

2.21. neprieštarauti, kad vaikas dalyvautų tyrimuose, anketavime, susijusiuose su ugdymu ar savijauta 

gimnazijoje; 

2.22. susipažinti su gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, esančiais gimnazijos e-svetinėje;  

2.23. ginti vaiko  teises įstatymų nustatyta tvarka. 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

3. Sutartis (sudaryta 4 metams) įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis galioja iki mokinys baigs pradinio 

ugdymo programą. 

4. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti koreguojama. 

5. Mokinys iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas (švietimo įstatymo 29 

str. 6 dalis). 

6. Sutartis gali būti nutraukta, jei mokinys pageidauja keisti mokyklą (švietimo įstatymo 29 str. 1 dalis) ar jis yra 

perkeliamas į kitą mokyklą Lietuvos švietimo įstatymo 29 str. 10 ir 11 dalyse numatyta tvarka. 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

7. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, gimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami 

Gimnazijos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant ugdymo įstaigos steigėjo  atstovui arba skundžiami Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

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

Sutarties šalių parašai: 

Švietimo teikėjas 

Direktorius                           ................................           Ramūnas Perminas                              

(pareigos)           (parašas)            (vardas, pavardė) 

 

Tėvai (globėjai)                            ................................     .............................................. 

           (parašas)            (vardas, pavardė) 

 

Sutartis pakeista, pakoreguota ....................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................  

Švietimo teikėjas 

Direktorius                           ................................           Ramūnas Perminas                              

 (pareigos)           (parašas)            (vardas, pavardė) 

  

Tėvai (globėjai)                         .................................               

.............................................. 

                  (parašas)                      (vardas, pavardė) 


