PATVIRTINTA
Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos direktoriaus
2016 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. V- 162

MOKYMO SUTARTIS
201__m. ___________________mėn. _____d.
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, kodas 300137653, Dainų g. 7, LT-78325, Šiauliai,
(toliau – Gimnazija), atstovaujama direktoriaus Vytauto Giedraičio, viena šalis, ir prašymą pateikęs
mokinys(-ė) (toliau – Mokinys) kita šalis,
______________________________________________________________________________
(Mokinio vardas, pavardė, adresas, telefonas)

______________________________________________________________________________
sudaro šią sutartį:
I.SUTARTIES OBJEKTAS
1. Mokymas ir mokymasis pagal vidurinio ugdymo programą, kodas 301001001.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Gimnazija įsipareigoja:
2.1. Sudaryti sąlygas:
2.1.1. Mokiniui mokytis pagal vidurinio ugdymo programą;
2.1.2. Mokiniui mokytis pagal individualų ugdymosi planą, atitinkantį jo gabumus, polinkius ir
Gimnazijos galimybes;
2.1.3. Gimnazijos nustatyta tvarka nemokamai naudotis bibliotekos ir skaityklos fondais,
informacinėmis technologijomis, mokymo(si) priemonėmis;
2.1.4. Lankyti Gimnazijoje neformaliojo švietimo užsiėmimus;
2.1.5. Gimnazijos nuostatų nustatyta tvarka dalyvauti savivaldoje.
2.2. Ugdyti dorines, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas.
2.3. Rūpintis Mokinio saugumu ir sveikata ugdymo procese.
2.4. LR teisės aktų nustatyta tvarka teikti Mokiniui socialinę pedagoginę bei specialiąją pedagoginę
pagalbą.
2.5. Gimnazijos nustatyta tvarka teikti informaciją Mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams)
profesinio informavimo, egzaminų organizavimo ir vykdymo bei kitais ugdymo(si) klausimais.
2.6. Gimnazijos nustatyta tvarka teikti informaciją pareiškėjo tėvams (globėjams, rūpintojams) apie
Mokinio ugdymosi sąlygas, mokymosi pasiekimus, lankomumą bei elgesį.
2.7. Mokiniui pageidaujant, Gimnazijos nustatyta tvarka teikti nemokamas ir mokamas individualias bei
grupines konsultacijas.
2.8. Padėti spręsti su ugdymu(si) susijusias problemas.
2.9. Organizuoti elektroninių pažymėjimų įsigijimą ir išdavimą.
2.10. Nutraukus šią sutartį ir Mokiniui visiškai atsiskaičius su Gimnazija už paimtas materialines
vertybes bei padarytą materialinę žalą, išduoti pareiškėjui reikalingus dokumentus per penkias darbo
dienas nuo prašymo padavimo.
3. Mokinys įsipareigoja:
3.1. Susipažinti su mokinių elgesio taisyklėmis ir jų besąlygiškai laikytis.
3.2. Mokytis, įgyti pakankamai žinių tam, kad būtų pasiruošęs mokytis visą gyvenimą.
3.3. Susidaryti individualų ugdymosi planą atsižvelgiant į savo polinkius ir Gimnazijos galimybes.
3.4. Rūpintis savo kultūrinio akiračio plėtimu, dalyvauti Gimnazijos renginiuose.
3.5. Dalyvauti saviugdai ir saviraiškai skirtoje neformaliojo švietimo veikloje.
3.6. Laikytis sveikos gyvensenos principų – sportuoti, nevartoti ir neplatinti energinių ir alkoholinių
gėrimų, narkotikų, nerūkyti tabako gaminių ir tabako gaminių pakaitalų, kuriuose nėra tabako,
įskaitant elektroninius gaminius, skirtus rūkyti ar rūkymo procesui imituoti.

3.7. Atlyginti Gimnazijai padarytą žalą (pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnį).
3.8. Laiku pasitikrinti sveikatą ir leisti sveikatos priežiūros specialistui teikti informaciją apie sveikatą
gimnazijos administracijai, klasės auklėtojui, mokantiems mokytojams.
3.9. Neprieštarauti higieniniam patikrinimui, užkertant kelią plintančioms užkrečiamoms ligoms.
3.10. Apsirūpinti būtinomis individualiomis mokymosi priemonėmis.
3.11. Dalyvauti Gimnazijos veikloje.
3.12. Pateikti el. pašto adresą, kuriuo būtų teikiama Gimnazijos informacija Mokiniui ir jo tėvams
(globėjams, rūpintojams).
___________________________________________ mokinio el. paštas,
___________________________________________ tėvų/globėjų el. paštas.
3.13. Mokslo metus pradėti ir baigti Gimnazijos ugdymo plane nustatytu laiku.
4. Mokinys sutinka, kad jo nuotraukos bei video medžiaga, viešinant gimnazijos veiklą, būtų
publikuojamos informacinėje erdvėje.
5. Kiekvieną dieną dėvėti vienspalvę juodą, vienspalvę tamsiai mėlyną ar vienspalvę tamsiai pilką
viršutinę rūbų dalį: švarką, liemenę arba megztuką. Privalomas gimnazijos ženklelis. Apatinė
aprangos dalis – kelnės, džinsai, sijonas pasirinktinai. Laikytis aprangos kodo atstovaujant
gimnazijai įvairiuose renginiuose – konkursuose, olimpiadose ir kt., jei šiems renginiams nėra
nustatyta speciali apranga. Per renginius dėvėti baltus, šviesius marškinius ar baltą, šviesią
palaidinę. Gimnazijoje nenešioti kepurių, galvos apdangalų, gobtuvų.

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
6. Sutartis sudaryta ________metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Mokinys
baigs vidurinio ugdymo programą.
7. Prie šios sutarties gali būti pasirašyta papildoma sutartis, nustatanti ir kitus šalių susitarimus bei
įsipareigojimus.
8. Sutartis gali būti peržiūrėta arba nutraukta atskiru šalių susitarimu.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
9. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, Gimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai
sprendžiami Gimnazijos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant steigėjo apskrities viršininko
administracijos valstybinės švietimo inspekcijos atstovui arba sprendžiami teisės aktų nustatyta
tvarka.
10. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (Gimnazijai ir tėvams (globėjams, rūpintojams)),
turinčiais vienodą juridinę galią.
Sutinku, kad mano sūnus, dukra________________________________pasirašytų šią sutartį
(vardas, pavardė)

_______________________________
(tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovo vardas, pavardė)

_______________________________
(parašas)

_______________________________
(data)

Sutarties šalių parašai:
Gimnazijos direktorius

__________________________

Vytautas Giedraitis

(parašas)

Mokinys(ė)

__________________________
(parašas)

_______________
(vardas, pavardė)

