
MOKINIO PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ  

S U T A R T I S 

20_____ m. ________________d. Nr. _________ 

JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJA, kodas 190139463, Šarkuvos g. 28 Kaunas LT-48168 

(toliau –Gimnazija),  atstovaujama gimnazijos direktoriaus ANTANO RAČKELIO 

viena šalis ir prašymą pateikęs asmuo – teisėtas vaiko atstovas (toliau – PAREIŠKĖJAS) arba  

14 metų ir vyresnis mokinys (toliau – MOKINYS)   

____________________________________________________________________________________________                                           
(vardas, pavardė, mokiniui – jo gimimo data) 

____________________________________________________________________________________________ 
(adresas, telefonas) 

kita šalis, sudaro šią sutartį: 
I. SUTARTIES OBJEKTAS  

 

Gimnazija įsipareigoja priimti ____________________________________________  į _______ klasę, mokyti  pagal   
(mokinio vardas, pavardė) 

 pagrindinio (201001001),  vidurinio (301001001) ugdymo programą (pažymėti, žymėjimo pavyzdys  )  ir 
pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/jos saviraiškos poreikius. 

 
 

 II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

1. Gimnazijos įsipareigojimai: 
Uţtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas; tinkamą ugdymo proceso organizavimą; saugumą ugdymo procese; kokybišką 

ugdymo programos vykdymą; ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; objektyviai ir nešališkai vertinti 

mokymosi pasiekimus; suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ar prireikus specialiąją, medicinos 

pagalbą; teikti mokinio tėvams informaciją apie jo ugdymosi sąlygas ir mokymosi pasiekimus; suteikti teisę nepamokiniu metu 

naudotis gimnazijos biblioteka, skaitykla; uţtikrinti teisę rinktis neformaliosios veiklos sritį gimnazijoje arba uţ jos ribų; 

uţtikrinti mokinio teisių ir teisėtų interesų apsaugą. 
  

 2. Mokinio įsipareigojimai: 
 Punktualiai ir reguliariai lankyti gimnaziją; laikytis mokinių elgesio taisyklių, vidaus darbo tvarkos taisyklių, 

gimnazijos nuostatų; nerūkyti ir kitaip nevartoti tabako gaminių ar jų pakaitalų (tame tarpe – elektroninių cigarečių), nevartoti, 

neturėti ir kitaip neperdavinėti alkoholio, energinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių ir ţalojančių 

medţiagų  gimnazijoje ir uţ jos ribų; pagal savo gebėjimus ir poreikius stropiai mokytis ir įgyti išsilavinimą; sąţiningai atlikti 

kontrolines uţduotis; laikyti egzaminus; pasirinkti  dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką), protingai ir atsakingai sudaryti 

individualius ugdymo planus pasirenkant mokomuosius dalykus ir dalykų kursą; pagarbiai elgtis su bendraamţiais, 

vyresniaisiais, visais bendruomenės nariais; susirgus tą pačią dieną informuoti klasės vadovą; laiku pasitikrinti sveikatą ir 

pateikti gimnazijai reikiamą informaciją; atlyginti gimnazijai padarytą ţalą; talkinti tvarkant gimnazijos aplinką, organizuojant 

gimnazijos, kaip vietos kultūros ţidinio, renginius; apsirūpinti  individualiomis mokymosi priemonėmis; aktyviai dalyvauti 

gimnazijos savivaldoje. 
  

III. SUTARTIES  ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, IR NUTRAUKIMAS  
  

  3. Sutartis sudaryta ___________metams, įsigalioja nuo __________________ ir galioja iki ____________________ 

(iki  Mokinys baigs _______________________ ugdymo programą).  

4.  Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu. 

5. Gimnazija turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų 

prieţasčių. 
 

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 
 

 6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, gimnazijos veiklos, sutarties paţeidimo klausimai sprendţiami 

gimnazijos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyriaus atstovui arba 

apskundţiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Ţin., 1999, Nr. 13-308) nustatyta tvarka. 

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

 
V. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI 

 

 

Gimnazijos direktorius                         ______________________   ____ Antanas Račkelis___   
                (parašas)             (vardas, pavardė) 

 

Mokinys             ______________________   ____ _________________   
                (parašas)             (vardas, pavardė) 

 

Teisėtas vaiko atstovas             ______________________   ____ _________________   
                (parašas)             (vardas, pavardė) 


