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Mokymosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

 

SUTARTIS 
2022  m.  ..............................      ........  d. Nr. ….......…... 

 

                                KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA, 190135828______________________________    
    (mokyklos visas pavadinimas, kodas) 

                 MŪŠOS G. 6, LT-47176 KAUNAS    ____________                 
     (adresas) 

 (toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujama direktoriaus Žilvino Damijonaičio_____________________________________ 
       (pareigos, vardas, pavardė) 

viena šalis, ir prašymą pateikę asmenys tėvai / globėjai (reikalingą žodį pabraukti), atstovaujantys vaiko interesus (toliau – Klientas), 

mokinys (toliau-Mokinys)  

 

             
          (vardas, pavardė,) 

            kita šalis, 
      (adresas ) 

sudaro šią sutartį: 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Švietimo teikėjas įsipareigoja Mokinį (-ę) …...............................................…………………….......………………....…mokyti  

       (moksleivio vardas, pavardė) 

pagal  priešmokyklinio ugdymo programą  ir pagal galimybes  sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius. 

                    (ugdymo programos pavadinimas) 
 

2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2.1. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

 
2.1.1. užtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas, saugumą ugdymo procese; kokybišką, šiuolaikinio mokslo pasiekimus ir valstybinius standartus 

atitinkantį priešmokyklinio ugdymo programos vykdymą;  

2.1.2. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus, skatinti už geras iniciatyvas; nuolat teikti informaciją tėvams/globėjams apie mokinio 

ugdymo(si) sąlygas ir mokymo(si) pasiekimus, elgesį, elektroninio „Tamo“ dienyno pagalba; 
2.1.3. formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo(si) turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka 

suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas; paisyti mokinio poreikių įvairovės, derinant ugdymo turinį, siūlant ir taikant 

skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą; ugdymo proceso organizavimą, vaiko kėlimo į aukštesnę klasę, pašalinimo iš gimnazijos klausimus spręsti 
pagal mokymosi pasiekimų įteisintą tvarką (kurią numato LR Švietimo ir mokslo ministerija savo įsakymu); 

2.1.4. esant pandeminei ar karantino situacijai šalyje, teikti nuotolinį mokymą(si) klasei, pagal administracijos suderintą ir tėvams pateiktą pamokų 

tvarkaraštį;  individualus nuotolinis ugdymas atskiriems klasės mokiniams neorganizuojamas; koreguoti įstaigos darbo laiką, klasių pamokų pradžios 
ir pabaigos, pertraukų laiką, suformuoti ir valdyti klasių srautus; 

2.1.5. ugdyti dorovines, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; ugdyti socialinius ir emocinius įgūdžius, įgyvendinant prevencinę „Lions Quest“ 

programą;  
2.1.6. ugdyti novatoriškai mąstančią asmenybę, gebančią savarankiškai ir aktyviai veikti, kurti naujas idėjas ir jas realizuoti;  

2.1.7. suteikti galimybę mokiniui, formalaus ir neformalaus švietimo metu, naudotis biblioteka, sporto sale, kompiuteriais ir kitomis edukacinėmis 

erdvėmis; 
2.1.8. suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ar prireikus specialiąją, pirmąją medicininę pagalbą; užtikrinti smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimą; 

2.1.9. siekiant išvengti užkrečiamųjų ligų išplitimo gimnazijoje, reguliariai ir konfidencialiai tikrinti mokinių švarą ir kitus požymius, leidžiančius 

nustatyti užkrečiamųjų ligų sukėlėjų nešiotojus; nustačius vaiko prastos priežiūros (pedikuliozė ir kt.) atvejus pranešti vaiko tėvams (globėjams), esant 

poreikiui, informuoti institucijas užtikrinančias vaiko teisių įgyvendinimą; siekiant užtikrinti koronovirusinių infekcijų plitimo stabdymą/kontrolę,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

reguliariai vykdyti periodinius mokinių sveikatos patikrinimus; 
2.1.10. mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, teikti pagalbą sudarant sąlygas savirūpai užtikrinti ugdymo įstaigoje; 

2.1.11. gimnazijos teritorijoje apriboti mobiliojo ryšio naudojimą, t.y. gimnazijoje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti, pamokų 

ir pertraukų metu fotografuoti, kalbėti, rašyti trumpąsias žinutes mobiliuoju telefonu, jei tai nesusiję su ugdymo procesu. Iš mokinio, pažeidusio šią 
taisyklę, gimnazija turi teisę paimti telefoną, grąžinti jį tik mokinio tėvams. Taip pat gimnazija turi teisę prieš pamoką surinkti mokinių mobiliuosius 

telefonus, sudėti juos į tam skirtą specialią vietą ir po pamokos grąžinti. Gimnazija už mobilaus telefono ar kitų nemokyklinių reikmenų, kaip 

materialinės vertybės, saugumą neatsako; 
2.1.12. su mokiniu, nesilaikančiu mokymo(si) sutarties sąlygų, darbo tvarkos ir kitų gimnazijos dokumentuose patvirtintų taisyklių bei nuostatų, ir jo 

tėvais (globėjais) analizuoti jo elgesį ir veiksmus, taikyti prevencines bei drausminimo priemones, tarp jų ir mokymo(si) sutarties nutraukimą; 
2.1.13. suteikti priešmokyklinį ugdymą pagal gimnazijos bendrajame ugdymo plane numatytus mokslo metų ugdymo proceso organizavimo terminus;  

2.1.14. vykdyti kitus įsipareigojimus, nustatytus LR įstatymuose, gimnazijos nuostatuose, vidaus tvarką reglamentuojančiuose aktuose. 

 

2.2. Mokinys gali:  

 
2.2.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius; 

2.2.2. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus. Už mokinį iki 14 metų dalyvauja tėvai (globėjai).  
2.2.3. dalyvauti anonimiškuose gimnazijos organizuojamuose pedagoginiuose, psichologiniuose, socialiniuose tyrimuose, be atskiro tėvų (globėjų) 

sutikimo; 

2.2.4.  dalyvauti, kai aptariamas jo elgesys, mokymasis;  
2.2.5. gauti socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją ar pirmąją medicininę pagalbą; 

2.2.6. dalyvauti mokiniams skirtuose renginiuose, susirinkimuose, olimpiadose, čempionatuose, sporto varžybose, mokinių savivaldoje, projektuose 

gimnazijoje ir už jos ribų; 
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2.2.7. formalaus ir neformalaus švietimo metu, naudotis biblioteka, sporto sale, kompiuteriais ir kitomis edukacinėmis erdvėmis; 

2.2.8. naudotis kitomis įstatymuose, gimnazijos nuostatuose, kituose teisės aktuose suteiktomis teisėmis. 

 

2.3. Mokinys privalo: 

 
2.3.1. ugdytis pagarbą bendraamžiams, vyresniems bei kitiems gimnazijos bendruomenės nariams; puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei 

tradicijas; 

2.3.2. mokytis pagal gimnazijoje įgyvendinamos Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementus (įgyventi praktinį verslumo projektą, dalyvauti 
netradicinėse pamokose, kitose veiklose); 

2.3.3. kūno kultūros pamokose vilkėti sportinę aprangą; pandeminės ar karantino situacijos metu laikytis higienos taisyklių, skirtų infekcinių ligų 

plitimo profilaktikai; 
2.3.4. nuolat lankyti gimnaziją, nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties, laikytis moksleivių elgesio ir vidaus darbo tvarkos taisyklių, laikytis 

žmonių bendrabūvio normų; 
2.3.5. sant pandeminei ar karantino situacijai šalyje, dalyvauti nuotoliniame ugdymo procese pagal administracijos suderintą ir tėvams pateiktą 

pamokų tvarkaraštį; laikytis gimnazijos nuotolinio mokymo(si) ir pagarbaus bendravimo internetu taisyklių;  

2.3.6. talkinti gimnazijai, tvarkant jos aplinką, organizuojant gimnazijos, kaip vietos kultūros židinio, renginius;  
2.3.7. laikytis LR Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės, LR alkoholio kontrolės įstatymų, nevartoti svaiginamųjų ir toksinių 

medžiagų (tabako, alkoholio, narkotikų) gimnazijoje, jos teritorijoje. Nežaisti azartinių žaidimų, nesinešti ugdymui(si) nereikalingų daiktų, pamokų 

metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu (draudžiama filmuoti, pamokų metu fotografuoti, kalbėti, rašyti trumpąsias žinutes mobiliuoju telefonu, jei tai 

nesusiję su ugdymo procesu); 

2.3.8. vykdyti kitus įsipareigojimus, nustatytus įstatymuose, gimnazijos nuostatose, vidaus tvarką nustatančiuose aktuose. 

 

2.4. Klientas įsipareigoja: 
 

2.4.1. užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą; vaikui susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint dalyvauti pamokose, tėvai(globėjai) 

operatyviai informuoja klasės vadovą. Dokumentus, pateisinančius praleistas pamokas, tėvai (globėjai) pateikia klasės vadovui pagal gimnazijos 
pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarką;  

2.4.2. esant pandeminei ar karantino situacijai šalyje, užtikrinti vaiko dalyvavimą nuotoliniame ugdymo procese pagal administracijos suderintą ir 

tėvams pateiktą pamokų tvarkaraštį; užtikrinti gimnazijos nuotolinio mokymo(si) ir pagarbaus bendravimo internetu taisyklių laikymąsi; 
2.4.3. pažintines, poilsines keliones su vaikais organizuoti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir/ar švenčių dienomis, nenutraukiant ugdymo 

proceso; 

2.4.4. rūpintis, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir pateiktų gimnazijai reikiamą informaciją; mokinio tėvai (globėjai), į ugdymo įstaigą privalo 
išleisti tik sveiką vaiką, neturintį užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ar ligų požymių; susirgusį užkrečiamąja liga vaiką nedelsiant reikia izoliuoti ir gydyti, 

vadovaujantis gydytojų nurodymais; nustačius vaikui apsikrėtimo pedikulioze faktą, mokinio tėvai (globėjai) turi pateikti informaciją raštu apie 

taikytas pedikuliozės gydymo priemones; 
2.4.5. nevesti vaiko į gimnaziją, kuriam pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų 

užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), siekiant išvengti infekcinių ligų plitimo; 
2.4.6. informuoti apie vaiko turimas lėtines neinfekcines ligas, kad gimnazijos darbuotojai teiktų pagalbą sudarant sąlygas savirūpai; 

2.4.7. aprūpinti vaiką individualiomis mokymo priemonėmis (elektroninėmis pratybomis ir sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, fizinio ugdymo 

apranga, skaičiuotuvais ir t.t.);  
2.4.8. ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniems bei kitiems gimnazijos bendruomenės nariams; 

2.4.9. nuolat domėtis vaiko ugdymo(si) rezultatais; informacijai teikti ir gauti naudotis savo asmenine tėvų elektroninio „Tamo“ dienyno paskyra; 

dalyvauti klasės tėvų ir gimnazijos tėvų visuotiniuose susirinkimuose, tėvų dienose, aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose, gimnazijos 
savivaldoje ir t.t. 

2.4.10. pateikti asmens duomenis ir informaciją reikalingą mokinių registrui; pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefonų numeriams, 

operatyviai informuoti klasės vadovą; 
2.4.11. bendradarbiauti su pedagogais ir gimnazijos vadovybe, specialistais koreguojant ir kontroliuojant vaiko elgesį; atlyginti vaiko padarytą žalą 

gimnazijai;  

2.4.12. talkinti gimnazijai, tvarkant jos aplinką, organizuojant gimnazijos, kaip vietos kultūros židinio, renginius;  
2.4.13. leisti, kad sūnui/dukrai, ekskursijos ar išvykos metu įvykus nelaimingam atsitikimui, būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba be atskiro tėvų 

(globėjų) sutikimo; 

2.4.14. leisti, kad sūnus/dukra vyktų į netradicines pamokas, ekskursijas, turistinius žygius apylinkėse, be atskiro tėvų (globėjų) sutikimo; 
2.4.15. bendradarbiauti su gimnazijos Vaiko gerovės komisija dėl mokinio galių įvertinimo, ugdymosi sunkumų priežasčių nustatymo; sutikti, kad 

duomenys susiję su mokinio specialiaisiais ugdymosi poreikiais, reikalingais mokinio krepšeliui apskaičiuoti, būtų teikiami mokinių apskaitai ir 

mokinių duomenų bazei; 
2.4.16. sutikti, kad vaiko ugdymo(si) procese dalyvaus ir gimnazijoje pedagoginę-psichologinę-socialinę praktiką atliekantys asmenys; 

2.4.17. sutikti, kad vaiko sukurtas kūrybinis darbas (kūrinys) neatlygintinai būtų publikuojamas gimnazijos internetinėje svetainėje ar viešinamas 

kitose erdvėse; 
2.4.18. užtikrinti, kad vaikas laikytųsi LR Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės, LR alkoholio kontrolės įstatymų; 

2.4.19. leisti Kauno Veršvų gimnazijos pedagogams ir kitiems įstaigos nariams fotografuoti mokinį kartu su visos šeimos nariais, filmuoti ar daryti 

vaiko vaizdo ir garso įrašus įstaigoje vykstančių pamokų, edukacinių veiklų, varžybų, apdovanojimų suteikimo ceremonijų ir viešų renginių metu, bei 
naudoti gimnazijos stenduose, įstaigos internetinėje svetainėje, nenusižengiant LR Visuomenės informavimo įstatymo III skyriaus 13 straipsnio 5 

punktui ir LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 6 straipsnio 3 punktui; 

2.4.20. pandeminės ar karantino situacijos metu – užtikrinti, kad vaikas laikytųsi higienos taisyklių, skirtų infekcinių ligų plitimo stabdymo 
profilaktikai; 

2.4.21. esant poreikiui, palydėti vaiką į mokyklą iki gimnazijos durų, atvykus pasiimti – pasitikti lauke; apie trečiuosius asmenis, kurie pasiima vaiką 

iš gimnazijos, būtina informuoti klasės vadovą raštu;  
2.4.22. susitikti su mokytojais, administracija, specialistais ar kitais mokyklos bendruomenės nariais, atvykti tik susitarus telefonu ir jiems paskirtu 

laiku.  

 
3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 
3.1. Sutartis įsigalioja  nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs priešmokyklinio ugdymo programą.                     

3.2. Šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ir pratęsta Mokiniui perėjus prie aukštesnio lygmens ugdymo programos. 
3.3. Švietimo teikėjas turi teisę rekomenduoti nutraukti sutartį dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių. 

3.4. Mokinys iki jam sueis 16 metų negali vienašališkai nutraukti sutarties, kol jis nebaigs privalomojo švietimo programos. 

3.5. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai pažeidus Sutarties sąlygas. 
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4. GINČŲ SPRENDIMAS 

 
4.1. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, gimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, 

ginčai sprendžiami gimnazijos taryboje, atskirais atvejais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
4.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, iš kurių vienas įteikiamas mokinio atstovui, kitas įsegamas į mokinio 

bylą.  

5. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI:  

 
5.1. Sutarties šalių adresai ir rekvizitai 

 
 

Švietimo teikėjas       Klientas 

Kauno Veršvų gimnazija    

(pavadinimas, įm. kodas) 
190135828 

  (vardas, pavardė) 

Mūšos g. 6, LT-47176 Kaunas   (nuolatinė gyv. vieta) 

 

(adresas ir tel.)   (telefono nr. el. pašto adresas) 
5.2. Sutarties šalių parašai: 

 

Švietimo teikėjas 

 i.   

Direktorius Žilvinas Damijonaitis   

(pareigos, vardas, pavardė) 
 

         

(parašas) 

2021  m.                                d.  

  (parašas) 

2021 m.                                   d. 

(data)   (data) 

 


