
TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJA 

 
 

 

 
 

MOKYMO SUTARTIS (pagrindinio ugdymo programos II dalis) 

 

20____ m. _________________ d.  Nr. ________ 

Tauragė 

 

Tauragės Žalgirių gimnazija, kodas 190468220, adresas: Moksleivių alėja 14, LT-72288 Tauragė (toliau – 

Gimnazija), atstovaujama Gimnazijos direktorės Elmyros Jurkšaitienės viena šalis ir asmuo (toliau – Mokinys) (nuo 14 

iki 16 metų, turintis tėvų/globėjų sutikimą) 

_______________________________________________________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė, asmens kodas) 

 

________________________________________________________________________________________________ 
(mokinio adresas, telefonas) 

kita šalis, sudaro šią sutartį: 
 

I. SUTARTIES OBJEKTAS  
 

Gimnazija įsipareigoja Mokinį mokyti pagal pagrindinio ugdymo programos (kodas 201001001) antrąją dalį ir pagal 

galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo saviraiškos poreikius. 

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Gimnazija įsipareigoja:  

1.1. Užtikrinti kokybišką pagrindinio ugdymo programos vykdymą;  

1.2. Plėtoti Mokinio dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, 

būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui;  

1.3. Tenkinti Mokinio pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;  

1.4. Prireikus suteikti Mokiniui psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę ir pirminę medicininę pagalbą;  

1.5. Objektyviai ir nešališkai vertinti Mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą;  

1.6. Teikti Mokinio tėvams (globėjams) informaciją apie vidaus tvarkos reikalavimus, vaiko (globotinio) ugdymosi 

sąlygas, poreikius, lankomumą, pažangą ir pasiekimus bei Mokymo sutarties laikymąsi;  

1.7. Sudaryti sąlygas Mokiniui naudotis gimnazijos mokymo priemonėmis ir įranga, mokomaisiais kabinetais, aktų 

sale, sporto sale ir stadionu, biblioteka, poilsio erdvėmis ir kitomis patalpomis ugdymo proceso metu;  

1.8. Užtikrinti sveiką ir saugią Mokinio mokymosi aplinką; 

1.9. Nedelsiant išnagrinėti Mokinio ir jo tėvų (globėjų) raštu pateiktus pageidavimus ir pasiūlymus dėl gimnazijos 

veiklos ir į juos atsakyti;  

1.10. Pareiškėjui nutraukus mokymo sutartį nedelsiant išduoti reikalingus dokumentus.  

2. Mokinys įsipareigoja: 

2.1. Laikytis Mokymo sutarties sąlygų, ir gimnazijos vidaus tvarkos reikalavimų; 

2.2. Būti atsakingu už savo mokymosi rezultatus, stropiai mokytis ir siekti įgyti pagrindinį išsilavinimą; 

2.3. Lankyti pamokas, modulius, konsultacijas, atlikti socialinę – pilietinę veiklą ir kitus Gimnazijos ugdymo plane 

numatytus užsiėmimus ir informuoti Gimnaziją dėl praleistų pamokų ir užsiėmimų; 

2.4. Aktyviai dalyvauti pamokose, moduliuose, konsultacijose ir klausti mokytojo, jeigu kas neaišku; 

2.5. Nustatytu laiku ir sąžiningai atlikti namų darbus, kontrolinius darbus ir pasiekimų patikrinimo užduotis; 

2.6. Konsultuotis ir bendradarbiauti su Gimnazijos pagalbos Mokiniui specialistais dėl iškilusių problemų 

sprendimo. 

2.7. Talkinti Gimnazijai tvarkant aplinką, organizuojant gimnazijos renginius, akcijas, projektus; 

2.8. Pagarbiai ir kultūringai bendrauti su mokytojais, mokiniais, darbuotojais bei kitais asmenimis; 

2.9. Vilkėti tvarkingą aprangą, atitinkančią etiketo reikalavimus, sportinę aprangą dėvėti tik per fizinio ugdymo 

pamokas; 

2.10.Pamokų metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu, nefilmuoti, nefotografuoti, neįrašinėti pokalbių, išskyrus 

mokymosi tikslais, mokytojui leidus; 

2.11. Gimnazijos patalpose ir teritorijoje nerūkyti, nevartoti, neplatinti ir nesinešioti kvaišalų, elektroninių ir kt. 

cigarečių, nežaisti azartinių žaidimų, neturėti, nevartoti energetinių gėrimų, nesivesti į gimnaziją pašalinių asmenų, 

neturėti, nedemonstruoti neleistinų priemonių (šaunamieji ginklai, nešaunamieji ginklai-bet kokie daiktai galintys arba 

manomai, kad galintys iššauti arba sužaloti, duriamieji ir pjaunamieji ginklai, bei aštrūs daiktai-smailūs ar aštriabriauniai 

daiktai kuriais galima sužeisti, sprogiosios ir degiosios medžiagos galinčios kelti grėsmę). 
2.12. Tvarkingai prižiūrėti paskirtą rūbų spintelę ir nelaikyti joje daiktų, nesusijusių su ugdymo procesu. Pasibaigus 

mokslo metams spintelę palikti tuščią. Visi I-mų klasių mokiniai pasibaigus mokslo metams grąžina spintelės raktus 

klasės kuratoriui; 

2.13. Kiekvienais metais nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti Gimnazijai pažymą apie sveikatos būklę; 
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2.14. Apsirūpinti reikalingomis mokymosi priemonėmis; 

2.15. Pasibaigus mokslo metams ar išvykstant iš Gimnazijos grąžinti vadovėlius, grožinę literatūrą ir kitas iš 

gimnazijos gautas mokymo priemones;  

2.16. Tausoti ir saugoti Gimnazijos turtą, padarytą žalą atlyginti Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

2.17. Nedelsiant reaguoti į pavojaus signalą ir apleisti patalpas pagal gimnazijos evakuacijos planą. Kategoriškai 

vengti kontakto su  priešgaisrinės signalizacijos sistemos davikliais, kad nebūtų įjungtas pavojaus signalas. Bet koks 

bandymas suklaidinti gimnazijos bendruomenę dėl pavojaus užtraukia atsakomybę LR administracinių nusižengimų 

kodekso nustatyta tvarka; 

2.18. Neplatinti vaizdo, garso ir rašytinės informacijos, kurioje yra kitų gimnazijos bendruomenės narių asmens 

duomenys be jų sutikimo. 

III. ABIEJŲ ŠALIŲ SUSITARIMAS 
 

3. Mokinys (Mokinio tėvai ar globėjai) ir Gimnazija susitaria, kad:  

3.1. Mokinys Gimnazijos nustatyta tvarka gali pasirinkti jo pasiekimus ir sugebėjimus atitinkantį diferencijuotą 

ugdymo turinį (pvz. inžinerinį ugdymą); 

3.2. Mokinys gali keisti diferencijuotą ugdymo turinį, atsižvelgiant į ugdymo pasiekimus ir pažangą pasibaigus I 

arba  II mokslo metų pusmečiui;  

3.3. II klasės Mokiniui, turinčiam teigiamus, bet žemesnius nei 6 balai  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

(PUPP’o) įvertinimus, rekomenduojama rinktis gimnazijos siūlomą individualų ugdymo planą, kuris atitinka jo 

gebėjimus. 

3.4. Mokinys pasirenka metinio projekto dalyką ir temą, o projekto vadovą skiria Gimnazija; 

3.5. Iškilus pedagoginėms psichologinėms problemoms gali būti teikiamos individualios gimnazijos psichologo 

konsultacijos; 

3.6. Tėvai (globėjai) nuolatos domisi savo vaiko (globotinio) ugdymu, reaguoja į Gimnazijos pateiktą informaciją, 

dalyvauja Gimnazijos bendruomenės susirinkimuose, esant reikalui, atvyksta individualiam pokalbiui į gimnaziją; 

3.7. Tėvai (globėjai) informuoja Gimnaziją apie vaiko praleistas pamokas. Gydytojui skyrus mokymą namuose ar 

sanatorinį gydymą tėvai (globėjai) nedelsiant pateikia įrodančius dokumentus ar gydytojo rekomendaciją; 

3.8. Mokymo sutartis gali būti nutraukta jeigu Mokinys: 

3.8.1. savavališkai praleido daugiau nei 50 pamokų per pusmetį; 

3.8.2. pažeidė 2.11. punkte išvardintus Mokinio įsipareigojimus; 

3.8.3. turi galiojančią, gimnazijos skirtą drausminę nuobaudą, bet toliau pažeidinėja Mokymo sutarties nuostatas; 

3.9. Įtarus (turint duomenų), kad Mokinys padarė teisės pažeidimą, su savimi turi su ugdymo procesu nesusijusių 

daiktų ir (ar) yra apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų, susirgo užkrečiama liga, nesilaiko kūno 

higienos priežiūros normų reikalavimų, Gimnazija pasilieka sau teisę patikrinti mokinio daiktus ir spintelę, o prireikus 

kreiptis į kompetentingas institucijas dėl situacijos konstatavimo bei tolimesnio galimo drausminio poveikio priemonių 

taikymo Mokiniui; 

3.10. Gimnazijos įgalioti atstovai tvarko pateiktus asmens duomenis ugdymo proceso organizavimo tikslais; 

3.11. Mokinio atvaizdo fiksavimas (filmavimas, fotografavimas, garso ir vaizdo įrašų darymas) gali būti vykdomas 

viešinant gimnazijos sėkmingos veiklos rezultatus. 

3.12.Gimnazijos Mokiniai pamokų metu atostogauti su tėvais ar įsidarbinti neišleidžiami. 
 

IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 

4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol Mokinys baigs pagrindinio ugdymo (kodas 

201001001) programą.  

5. Sutartis gali būti pakoreguota atskiru šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis. 

6. Sutartis laikoma nutraukta, Gimnazijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl Mokinio išbraukimo iš Mokinių sąrašų. 
 

V. GINČŲ SPRENDIMAS 
 

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

Gimnazijos valdymo ir/ar savivaldos institucijose, vadovaujantis Gimnazijos nuostatuose nustatytais jų įgaliojimais 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: 
 

Direktorė     Elmyra Jurkšaitienė 

 

Mokinys                             _________________                 ______________________________________ 
                                             (parašas) (vardas, pavardė) 

 

    Su Mokymo sutarties sąlygomis sutinku 

                                                          _________________                 ______________________________________       
                                                                                   (parašas)                                         (tėvų/globėjų vardas, pavardė) 


