MOKINIO PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO
PROGRAMĄ SUTARTIS
20____ m. ____________________ d. Nr. ______
Šiauliai
Šiaulių Dainų progimnazija, kodas 190532477, adresas: Dainų g. 45, Šiauliai (toliau – Švietimo
teikėjas), atstovaujama progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės, viena šalis, ir kita šalis – tėvas (globėjas)
(reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), _________________________________________________
(vardas ir pavardė, adresas ir telefono numeris)

____________________________________atstovaujantis vaiko ___________________________________
(vardas ir pavardė, gimimo data)

interesus, sudaro šią sutartį.
I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS
Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų / dukrą / globotinį mokyti pagal pradinio ugdymo
programą (101001001) ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo / jos saviraiškos poreikius.
(kodas)

II SKYRIUS
SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
1.1. priimti mokinį mokytis vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu
Nr. T-404 „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo
patvirtinimo“, nemokamai suteikti informaciją apie ugdymo sąlygas;
1.2. sudaryti tinkamas mokymosi sąlygas mokiniui mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
1.3. suteikti teisę rinktis dorinio ugdymo, pirmosios užsienio kalbos programas;
1.4. leisti pasirinkti švietimo programas papildančius bei mokinio saviraiškos poreikius tenkinančias
pasirenkamųjų dalykų programas;
1.5. objektyviai ir nešališkai vertinti mokinio mokymosi pasiekimus;
1.6. teikti informaciją apie mokinio ugdymo sąlygas ir mokymosi pasiekimus;
1.7. mokinį kelti į aukštesnę klasę, palikti kursą kartoti ar šalinti iš progimnazijos pagal tuo metu
patvirtintą Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą;
1.8. sudaryti sąlygas lankyti neformaliojo švietimo užsiėmimus;
1.9. ugdyti dorovines nuostatas, tautinį, pilietinį sąmoningumą ir patriotizmą;
1.10. vykdyti tabako, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo prevenciją;
1.11. užtikrinti mokymosi saugumą, higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;
1.12. užtikrinti psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugią, užkertančią kelią smurto, patyčių apraiškoms,
mokymo(si) aplinką, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal Šiaulių Dainų progimnazijos smurto ir patyčių
prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus
2017 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-79v „Šiaulių Dainų progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir
intervencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Šiaulių Dainų progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos
ir intervencijos tvarkos aprašas);
1.13. teikti socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę, informacinę pagalbą;
1.14. leisti mokiniui nemokamai naudotis biblioteka, skaitykla, internetine skaitykla;
1.15. organizuoti mokinių maitinimą;
1.16. sudaryti sąlygas Klientui dalyvauti progimnazijos savivaldoje;
1.17. pareiškėjui laiku išduoti reikalingus dokumentus nutraukus sutartį;
1.18. taikyti drausmines nuobaudas mokiniui, pažeidusiam Vidaus tvarkos taisykles mokiniams,
patvirtintas Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-106 „Dėl Vidaus
tvarkos taisyklių mokiniams patvirtinimo” (toliau – Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams);
1.19. nemokamai išduoti 1 klasės mokiniui pirmą elektroninį pažymėjimą.
2. Klientas įsipareigoja:
2.1. užtikrinti vaiko parengimą progimnazijai, jo mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą;
2.2. užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų progimnazijos lankymą, tą pačią dieną informuoti vaikui
susirgus;
2.3. nuolat domėtis vaiko ugdymosi rezultatais;
2.4. parinkti vaikui dorinio ugdymo programą, pirmąją užsienio kalbą, dalykų modulius, neformaliojo
švietimo programas;
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2.5. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos bei
išnaudojimo. Rūpintis, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir pateiktų progimnazijai reikiamą informaciją;
2.6. ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniesiems bei kitiems progimnazijos bendruomenės nariams;
2.7. koreguoti bei kontroliuoti vaiko elgesį;
2.8. laikytis Šiaulių Dainų progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašo
nuostatų;
2.9. bendradarbiauti su progimnazijos vadovais, pedagogais, kitais pagalbos mokiniui specialistais,
teikiančiais specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą;
2.10. operatyviai pranešti apie svarbius vaiko gyvenimo pasikeitimus – gyvenamosios vietos, globėjų
kaitą ir kitus ugdymo organizavimui įtakos turinčius veiksnius. Teikti reikalingus dokumentus apie vaiką ir jo
šeimą;
2.11. užtikrinti vaiko atstovavimą progimnazijai miesto, respublikiniuose renginiuose, konkursuose,
olimpiadose, šventėse, varžybose;
2.12. aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemonėmis, užtikrinti, kad vaikas laikytųsi
progimnazijos vieningos aprangos reikalavimų;
2.13. talkinti progimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant progimnazijos, kaip vietos kultūros
židinio, renginius;
2.14. aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, progimnazijos savivaldoje;
2.15. atlyginti vaiko padarytą žalą progimnazijai pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnį bei Vidaus
tvarkos taisyklėse mokiniams numatytą tvarką;
2.16. užtikrinti vaiko pareigų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, progimnazijos
nuostatuose, Vidaus tvarkos taisyklėse mokiniams numatytą tvarką;
2.17. neprieštarauti vaiko higienos patikrinimui, jei nepažeidžiamas jo asmens orumas ir teisė į
privatumą;
2.18. laiku mokėti progimnazijos steigėjo nustatyto dydžio mokesčius už papildomas paslaugas,
kuriomis mokinys naudojasi.
III SKYRIUS
SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
3. Sutartis sudaryta _______ metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki mokinys baigs
pradinio ugdymo programą.
4. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai
pažeidus Sutarties sąlygas.
5. Sutartis sudaroma iš naujo mokiniui pradėjus mokytis pagal pagrindinio ugdymo I dalies programą.
6. Švietimo teikėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį, gavęs Vaiko teisių apsaugos tarnybos pritarimą,
jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę progimnazijos bendruomenės narių saugumui.
IV SKYRIUS
GINČŲ SPRENDIMAS
7. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, progimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai
sprendžiami vadovų, progimnazijos tarybos posėdžiuose dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams).
8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Švietimo teikėjas
_____________
(pareigos)

________________
(parašas)

______________________
(vardas ir pavardė)

Klientas
_______________
(tėvas (globėjas))

_________________
(parašas)

_____________________
(vardas ir pavardė)

