
Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą 

 

SUTARTIS 
 

2020 m.  rugsėjo 1 d. Nr. _       __ 

 

 Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla įm. kodas 191846986, adresas: Aukštakalnio g. 20, 

Utena (toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujamas     direktorės Astos Garunkšnienės   

viena šalis ir tėvas/globėjas (toliau – Klientas, atstovaujantis vaiko interesus), 

                  (reikalingą žodį pabraukti) 

              
     (tėvo/ globėjo vardas, pavardė, adresas) 

kita šalis, sudaro šią sutartį: 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų /dukrą         

        (vardas, pavardė) 

mokyti pagal nuosekliojo / grupinio / kasdienio pradinio ugdymo programą 101001001 ir pagal 

galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius. 

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

1.1. užtikrinti tinkamas ugdymo (si) sąlygas; 

1.2. sudaryti galimybes rinktis moksleivių tėvams etikos arba tikybos mokymą, neformaliojo švietimo, 

kiek leidžia ugdymo programa bei mokyklos galimybės; 

1.3. atsižvelgti į tėvų pasiūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo; 

1.4. kurti sveikas ir saugias ugdymo (si) sąlygas; 

1.5. teikti moksleiviui kokybišką, valstybinius standartus atitinkantį ugdymą; 

1.6. ugdyti moksleivių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; 

1.7. objektyviai vertinti moksleivio mokymosi pasiekimus (pažangą); 

1.8. teikti psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą; 

1.9. suteikti pirmąją medicinos pagalbą moksleiviui, ir apie tai nedelsiant informuoti tėvus (globėjus); 

1.10. reguliariai informuoti tėvus (globėjus) apie vaiko ugdymo (si) pasiekimus ir moksleivio elgesį; 

1.11. sudaryti sąlygas moksleiviui ne pamokų metu naudotis informacinio centro (bibliotekos) 

medžiaga, kompiuteriais, sporto sale, laboratorijomis, sporto aikštynu, darbų kabinetais ir kt. mokyklos 

nustatyta tvarka; 

1.12. informuoti raštu per 3 dienas tėvus (globėjus) apie moksleivio nepažangumą pusmečio  arba 

mokslo metų pabaigoje; 

1.13. aptarti su tėvais (globėjais) moksleivio kėlimą į aukštesnę klasę; 

1.14. išduoti moksleiviui asmens dokumentus: išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, asmens bylą ir 

sveikatos lapą, nutraukus Sutartį ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tėvų (globėjų) prašymo pateikimo. 

1.15. tvarkyti ir naudoti mokinio ir tėvų (globėjų)  asmens duomenis mokykloje ir švietimo valdymo 

informacinėse sistemose, švietimo tikslais teisės aktų nustatyta tvarka; 

2. Klientas įsipareigoja: 

2.1. užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; 

2.2. parinkti vaikui dorinį ugdymą (tikybą arba etiką), papildomojo ugdymo užsiėmimus pagal 

mokyklos galimybes; 

2.3. ugdyti vaiko pagarbą visiems mokyklos bendruomenės nariams; 



2.4.tą pačią dieną informuoti klasės auklėtoją apie vaiko neatvykimo į mokyklą priežastis, atvykus 

vaikui į ugdymo įstaigą pateikti mokytojui raštišką paaiškinimą dėl praleistų pamokų; 

2.5. nuolat domėtis vaiko ugdymo (si) rezultatais; 

2.6. iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. auklėtojui, vadovui pateikti vaiko sveikatos būklę patvirtinančius 

dokumentus; 

2.7. koreguojant ir kontroliuojant vaiko elgesį bendradarbiauti su pedagogais ir mokyklos vadovais; 

2.8. atlyginti vaiko padarytą žalą mokyklai pagal CK 6.275 str.; 

2.9. aprūpinti vaiką mokyklos nurodytomis mokymosi priemonėmis (pvz. pratybų sąsiuviniais, rašymo 

priemonėmis ir kt.); 

2.10. laiku sumokėti mokyklos steigėjo nustatyto dydžio mokestį už tėvų (globėjų) pageidavimu 

teikiamas papildomas paslaugas (popamokinę dienos grupę, studijas, būrelius, stovyklas, ekskursijas, 

maitinimą ir kt.); 

2.11. dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir mokyklos savivaldoje; 

2.12. pasikeitus gyvenamajai vietai ar telefonui, nedelsiant informuoti apie tai mokyklą; 

2.13. be papildomo tėvų, globėjų sutikimo leisti atlikti tikrinimus pedikuliozės, niežų ir kitų 

neinfekcinių ligų. 

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

3. Sutartis sudaryta ketveriems metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs 

pradinio ugdymo programą. 

4. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 

dalyje nurodytų priežasčių. 

5. Sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba pažeidus 

Sutarties sąlygas. 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 
 

6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai 

sprendžiami mokyklos taryboje, išimtinais atvejais – dalyvaujant švietimo padalinio ar 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: 

Mokykla 

Direktorė        Asta Garunkšnienė   
(pareigos, parašas)            (vardas, pavardė) 

A.V. 

Tėvai ar globėjai            
          (vardas, pavardė, parašas) 

Sutartis nutraukta            

Mokykla 

 

              
(pareigos, parašas)        (vardas, pavardė) 

 

A.V. 

 

Tėvai ar globėjai            
          (vardas, pavardė, parašas) 


