Vaikų priėmimo į Kalvarijos gimnaziją

SUTARTIS
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m. .....................................d. Nr. ...............

Kalvarijos gimnazija (190379992) Kalvarija, J. Basanavičiaus g. 16 (toliau - Švietimo teikėjas),
atstovaujamas direktorės Dijanos Kavaliauskienės, viena šalis ir prašymą pateikęs asmuo (toliau Mokinys) __________________________________________________________________________
(Vardas, pavardė, adresas, telefonas)

kita šalis, sudaro sutartį.
I. SUTARTIES OBJEKTAS
Kalvarijos gimnazija įsipareigoja __________________________________________________
(Mokinio vardas, pavardė, klasė )

mokyti pagal vidurinio ugdymo programą, kodas 301001001, taikant grupinio mokymosi formą ir
kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s
saviraiškos poreikius.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
1.1. ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą, siekiantį bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, būtinų
sėkmingai socialinei integracijai, profesinei veiklai, mokymuisi pagal vidurinio ugdymo programą
asmenį;
1.2. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems
įpročiams aplinką, geros kokybės vidurinio ugdymo, švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos
bendruomenei, sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje,
ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje
smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos
gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas
dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose;
1.3. sudaryti sąlygas moksleiviams pasirinkti pagal gebėjimus ir polinkius švietimo programų
modulius, dalykų kursų programas, gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus;
1.4. sudaryti sąlygas mokiniams pasirinkti gebėjimus ir saviraiškos poreikius atitinkančius
neformaliojo švietimo užsiėmimus;
1.5. ugdyti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje,
apsaugoti nuo bet kokio smurto, suteikti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo
vietą, teikti informacinę, konsultacinę ir psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę ir pirmąją
medicininę neatidėliotiną pagalbą;
1.6. gimnazijos nustatyta tvarka informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko būklę,
ugdymo ir ugdymo(si) poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą ir elgesį;
1.7. kartą per mėnesį tėvams, kurie neturi galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno,
pateikti informaciją raštu ( atspausdinus mėnesio suvestinę iš elektroninio dienyno);

1.8. apie pastebėtą smurto atvejį nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pranešti ir
smurtaujančio (smurtaujančių), ir smurtą patyrusio (patyrusių) mokinio (mokinių) tėvams (globėjams,
rūpintojams), ir vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą užtikrinančiai valstybės ir savivaldybės
institucijai pagal kompetenciją;
1.9. objektyviai ir nešališkai vertinti moksleivių pasiekimus;
1.10. mokiniui, negalinčiam dėl ligos ar patologinės būklės mokytis gimnazijoje, sudaryti
sąlygas mokytis namuose savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi
forma;
1.11. nemokamai aprūpinti vadovėliais;
1.12. sudaryti sąlygas ne pamokų metu naudotis gimnazijos biblioteka, skaitykla,
informacinėmis technologijomis, sporto sale, PIT ir pan.;
1.13. taikant nuobaudas už padarytą materialinę žalą vadovautis Civiliniu kodeksu 6.275 str.,
pažeidus Mokymosi sutarties sąlygas, gimnazijos darbo tvarkos taisykles ir kitus gimnazijoje
galiojančius dokumentus taikyti nuobaudas numatytas gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse;
1.14. sudaryti sąlygas tėvams, globėjams gauti informaciją, reikšti pageidavimus dėl ugdymo
proceso organizavimo, vaiko kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kursą kartoti.
2. Švietimo teikėjas turi teisę:
2.1. taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams teisės aktų numatyta
tvarka;
2.2. keisti, papildyti arba prieš terminą nutraukti šią sutartį šioje sutartyje ar kituose teisės
aktuose numatytomis sąlygomis;
2.3. nutraukti šią sutartį vadovaujantis Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 punkto nuostatomis.;
2.4. mokiniui laiku išduoti reikalingus dokumentus nutraukus Sutartį.
3. Mokinys turi teisę:
3.4. į apsaugą nuo smurto, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę
pedagoginę pagalbą, profesinį orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą
mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
3.5. į nuoseklų ir ilgalaikį socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą mokykloje;
3.6. dalyvauti nuosekliose ir ilgalaikėse prevencinėse programose;
3.7. pasirinkti privalomuosius ir pasirenkamuosius ugdymo plano dalykus, dalykų modulius;
3.8. ginti savo teises įstatymo nustatyta tvarka.
4. Mokinys įsipareigoja:
4.1.
sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, gimnazijos darbo tvarką nustatančių
dokumentų reikalavimų;
4.2. lankyti gimnaziją, stropiai mokytis, jei negali atvykti į gimnaziją, nedelsdamas informuoja
atsakingus asmenis;
4.3. laikytis mokinio elgesio taisyklių, gerbti mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės
narius, nenaudoti smurto, patyčių ir patyčių kibernetinėje erdvėje, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;
4.4. pranešti mokyklos vadovui apie pastebėtą ar žinomą smurto atvejį gimnazijoje;
4.5. sąžiningai atlikti kontrolines, diagnostines užduotis;
4.6. talkinti gimnazijai tvarkant jos patalpas ir aplinką, organizuojant renginius;
4.7. pasirūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis;
4.8. bendradarbiauti su pedagogais, specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę
pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, ir gimnazijos vadovais sprendžiant
ugdymo(si) klausimus ir vykdyti jų rekomendacijas;
4.9. pasibaigus mokslo metams ar išvykstant iš gimnazijos grąžinti grožinę literatūrą,
vadovėlius ir kitas iš gimnazijos gautas mokymo priemones;

4.10. aktyviai dalyvauti gimnazijos renginiuose ir susirinkimuose, gimnazijos savivaldoje ir kt.;
4.11. kasdien dėvėti tvarkingą, higienos reikalavimus atitinkančią gimnazijos uniformą;
4.12. pateisinamus dokumentus dėl praleistų pamokų pristatyti pirmą dieną atvykus į gimnaziją
(iki 3 dienų – tėvų raštiškas pateisinimas, daugiau nei 3 dienų – gydytojo pažyma);
4.13. laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti gimnazijai reikiamą dokumentą;
4.14. atlyginti gimnazijai padarytą žalą pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnį ir mokyklos
savivaldos institucijų numatytą tvarką;
4.15. nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių bei kitų psichotropinių medžiagų, laikytis
higienos normų;
4.16. nežaisti azartinių žaidimų, nenaudoti su ugdymo procesu nesusijusių daiktų pamokų ir
renginių metu;
4.17. nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis pamokų metu, išskyrus atvejus, kada mobiliojo
ryšio priemonės naudojamos ugdymo užduotims atlikti.
5. Mokinio tėvai įsipareigoja:
5.1. sudaryti sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti jį nuo
smurto, patyčių, patyčių kibernetinėje erdvėje, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;
5.2. nuolat domėtis mokinio ugdymo rezultatais, lankomumu ir elgesiu;
5.3. bendradarbiauti su gimnazijos vadovu, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais
specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą,
sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus ir vykdyti jų rekomendacijas. Vaikui smurtaujant ar patiriant
smurtą, kartu su vaiku psichologo nurodytu laiku atvykti į konsultaciją;
5.4. dalyvauti parenkant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymo programą;
5.5. dalyvauti sudarant vaiko individualų ugdymo planą.
6. Tėvai turi teisę:
6.1.
neatlygintinai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie
smurto faktą momento, gauti psichologinę pagalbą;
6.2. žinoti vaiko ugdymosi rezultatus, iškylančias socializacijos, psichologines ar pedagogines
problemas;
6.3. dalyvauti parenkanti neformaliojo švietimo veiklą pagal vaiko poreikius ir gimnazijos
galimybes;
6.4. teikti siūlymus dėl ugdymo darbo organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo, dalyvauti
tėvams skirtuose renginiuose, susirinkimuose, savivaldoje.
6.5. reikalauti, kad viešai nebūtų skelbiama informacija apie mokinio ugdymosi pasiekimus;
6.6. sutikti/nesutikti, kad įstaiga švenčių, ekskursijų ir kitais ugdymo tikslais organizuojamų
renginių metu fotografuotų/ filmuotų mokinį bei naudotų/ skelbtų/ viešai rodytų mokinio atvaizdą
skelbiant informaciją apie įstaigos veiklą, mokinio pasiekimus ir pan.;
6.7. nutraukti šią sutartį, jei gimnazija negali užtikrinti kokybiško mokymo arba tinkamos
specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos.
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR
NUTRAUKIMAS
7. Sutartis sudaryta …….. metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas
baigs vidurinio ugdymo programą.
8. Sutartis gali būti koreguojama arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama
šios sutarties dalis.

IV. GINČŲ SPRENDIMAS
9. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, Švietimo teikėjo veiklos, sutarties pažeidimo
klausimai sprendžiami gimnazijos taryboje.
10.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną
kiekvienai šaliai).
SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI
Švietimo teikėjas
Kalvarijos gimnazijos direktorė

____________________________ Dijana Kavaliauskienė
(Parašas)

Mokinys

____________

___________________

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Su sutarties sąlygomis sutinku. Iškilus pedagoginėms psichologinėms problemoms, leidžiu
sūnui (dukrai) individualiai konsultuotis su gimnazijos psichologu.
.....................................................
(Tėvų/globėjų, rūpintojų parašas)

................................................................
(Tėvų/globėjų, rūpintojų vardas, pavardė)

