MOKYMO PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ
SUTARTIS
2019 m. ___________________ ___ d. Nr.
Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija, juridinio asmens kodas 195005870, esanti Gedvydžių g. 8,
06306 Vilniuje, (toliau – Gimnazija), atstovaujama direktorės Kristinos Gudelienės, veikiančios pagal Biudžetinės
įstaigos Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-146 „Dėl Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos (struktūros)
pertvarkos“, ir tėvai (globėjai, rūpintojai) (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesams,
___________________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefonas)
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė Mokymo pagal vidurinio ugdymo programą sutartį
(toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:
1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas – Kliento sūnaus arba dukters ______________________________________________
(toliau – mokinys) ugdymas pagal vidurinio ugdymo programą, kodas 301001101, su klasikinio ugdymo elementais
pagal Klasikinio ugdymo sampratą, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 17
d. įsakymu Nr. V-638 „Dėl Klasikinio ugdymo sampratos tvirtinimo“, (toliau – ugdymas). Mokymosi forma – grupinė,
mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis.
2. Sutarties šalių įsipareigojimai
2.1. Gimnazija įsipareigoja:
2.1.1. kokybiškai, vadovaudamasi Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1387 (2011 m. liepos 21 d.
įsakymu Nr. V-1392 redakcija), Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų
programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl mokymosi formų ir Mokymo organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamu atitinkamų mokslo metų vidurinio ugdymo
programos bendruoju ugdymo planu ir Gimnazijos direktoriaus tvirtinamu atitinkamų mokslo metų Gimnazijos ugdymo
planu (toliau – Gimnazijos ugdymo planas) taip pat kitais teisės aktais, įgyvendinti vidurinio ugdymo programą;
2.1.2. pagal Gimnazijos galimybes ir atliepdama kiekvieno mokinio mokymosi poreikius, brandinti dvasines,
intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą, siekiantį įgyti bendrųjų ir dalykinių
kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai, profesinei veiklai pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą,
asmenį;
2.1.3. esant poreikiui ir atsižvelgiant į Gimnazijos galimybes, teikti-organizuoti socialinę, psichologinępedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą ir pirmąją medicinos pagalbą;
2.1.4. sudaryti sąlygas laisvu laiku tarp pamokų ir po pamokų užsiimti prasminga veikla: naudotis Gimnazijos
biblioteka, informaciniu centru-skaitykla, stadionu ir dalyvauti veiklose, numatytose Gimnazijos ugdymo plane;
2.1.5. atsižvelgdama į Gimnazijos tikslus ir vertybes, kurti mokymosi aplinką kaip fizinių, psichologinių,
socialinių ir kultūrinių veiksnių visumą, orientuotą į bendrųjų ugdymo tikslų įgyvendinimą, mokinių mokymosi
poreikių įvairovės tenkinimą, individualių mokymosi tikslų nusistatymą, įsivertinimą, refleksiją;
2.1.6. ugdyti dorovines, tautiškumo, pilietiškumo, patriotiškumo, bendravimo kultūros, tradicijų puoselėjimo
nuostatas;
2.1.7. objektyviai vertinti mokinių pažangą ir pasiekimus;
2.1.8. teikti informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinio pažangą, pasiekimus ir elgesį;
2.1.9. mokiniui netinkamai elgiantis, naudoti Rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai
besielgiantiems mokiniams, kurioms pritarta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymas Nr. V-1268 „Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems
mokiniams“, numatytas priemones;
2.1.10. bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), sprendžiant Gimnazijos valdymo, veiklos, ugdymo
proceso organizavimo, mokinių ugdymosi klausimus, inicijuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimą Gimnazijos
savivaldoje;
2.1.11 vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nuostatomis, vykdyti ne mažiau kaip vieną
patyčių prevencijos programą Gimnazijoje, įtraukdama visą Gimnazijos bendruomenę: pastebėti ir sustabdyti
Gimnazijoje vykstančias patyčias, suteikti pagalbą skriaudžiamiems mokiniams ir jų skriaudėjams.
2.2. Klientas įsipareigoja:
2.2.1. padėti mokiniui bei Gimnazijai laikytis šios sutarties;
2.2.2. aktyviai dalyvauti Gimnazijos veikloje: klasės ir Gimnazijos savivaldoje, renginiuose, talkinti
organizuojant renginius, remti labdaros ir paramos akcijas, dalyvauti Gimnazijos veiklos tobulinimo procese;
2.2.3. padėti mokiniui pasirinkti dorinio ugdymo dalyką (etiką arba tikybą), neformaliojo švietimo būrelius,
grupes;
2.2.4. užtikrinti mokinio punktualų, reguliarų pamokų lankymą, užtikrinti, kad dalyvaudamas ugdymo procese
mokinys atrodytų tinkamai ir tvarkingai (įskaitant tinkamą ir tvarkingą aprangą);

2.2.5. užtikrinti, kad mokinys laikytųsi asmens higienos reikalavimų ir neprieštarauti, kad Gimnazijos
visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, esant būtinybei, atliktų higienos patikrinimą;
2.2.6. rūpintis, kad būtų laiku atliekamas mokinio sveikatos patikrinimas ir kad iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d.
Gimnazijai būtų pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a). Mokiniui susirgus, tėvas (globėjas,
rūpintojas) privalo tą pačią dieną informuoti klasės vadovą;
2.2.7. ugdyti teigiamas mokinio vertybines nuostatas ir bendradarbiauti su pedagogais, Gimnazijos vadovais,
pagalbos mokiniui specialistais, kontroliuojant ir koreguojant vaiko ugdymąsi bei elgesį; lankyti tėvų susirinkimus;
informuoti klasės vadovą, pagalbos mokiniui specialistus ir (arba) kitus Gimnazijos darbuotojus apie pastebėtas ar
įvykusias patyčias;
2.2.8. iškilus pamokų lankymo, mokymosi ar elgesio problemų, bendradarbiauti su Gimnazijos specialistais ir
vykdyti jų rekomendacijas;
2.2.9. nedelsdamas informuoti klasės vadovą, socialinį pedagogą ar Gimnazijos direktorių, jeigu šeimoje
susiklostė mokinio ugdymui(si) nepalankios aplinkybės;
2.2.10. reguliariai susipažinti su elektroniniame dienyne pateikiama informacija apie mokinio mokymosi
pažangą, pasiekimus ir elgesį;
2.2.11. užtikrinti, kad mokinys būtų aprūpintas būtinomis tvarkingomis ugdymo priemonėmis: užsienio kalbos
(anglų k.) vadovėlis-pratybų sąsiuvinis, pratybų sąsiuviniai, rašymo, piešimo, braižymo priemonės, skaičiuoklės, sporto
apranga ir kitas.;
2.2.12. užtikrinti, kad mokinys nenaudotų per pamokas ir renginius su ugdymo procesu nesusijusių daiktų
(mobiliojo telefono ir jo priedų, planšetinių kompiuterių, žaidimų, ausinių ir pan.) be mokytojo leidimo;
2.2.13. užtikrinti, kad mokinys neatsineštų į Gimnaziją savo ir aplinkinių sveikatai ar gyvybei pavojingų
medžiagų, prietaisų ir kt.;
2.2.14. užtikrinti, kad mokinys turėtų Gimnazijos išduotą mokinio pažymėjimą, ir jį grąžinti Gimnazijai, kai
Sutartis nutraukiama;
2.2.15. užtikrinti, kad mokinio pažymėjimas ir prisijungimo prie elektroninio dienyno slaptažodis nebūtų
perduotas kitiems asmenims;
2.2.16. atlyginti mokinio padarytą žalą Gimnazijai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.276 straipsnyje
nurodytais pagrindais ir tvarka;
2.2.17. pasikeitus mokinio faktinei gyvenamajai vietai ar kontaktiniams duomenims, nedelsdamas informuoti
apie tai Gimnaziją;
2.2.18. prisiimti atsakomybę už mokinio ugdymą(si), jeigu mokinys pamokas praleidžia dėl šeimos išvykų ar
kitų aplinkybių, kai pamokos praleidžiamos be pateisinamos priežasties.
3. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
3.1. Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja 2 (dvejus metus), bet ne ilgiau, negu kol mokinys baigs
vidurinio ugdymo programą.
3.2. Sutartis gali būti keičiama rašytiniu Šalių susitarimu.
3.3. Gimnazija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytais
pagrindais.
3.4. Sutartis gali būti nutraukta vienai iš Šalių pažeidus Sutarties sąlygas ir kitais teisės aktuose nustatytais
pagrindais.
4. Ginčų sprendimas
4.1. Visi ginčai tarp Šalių dėl Sutarties vykdymo sprendžiami geranoriškai tarpusavio derybų būdu, o Šalims
nesusitarus – dalyvaujant Gimnazijos savininko teises įgyvendinančios institucijos atstovui, arba Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
4.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai
Šaliai.
Sutarties šalių parašai:
Gimnazija
Direktorė
Klientas

___________________

Tėvas (globėjas, rūpintojas)

___________________

____________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

(pabraukti)

Kristina Gudelienė

Sutartis nutraukta _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Sutarties šalių parašai:
Gimnazija
Direktorė
__________________
Kristina Gudelienė
Klientas
Tėvas (globėjas, rūpintojas)
____________________________
(pabraukti)
(vardas, pavardė)
__________________

