PATVIRTINTA
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus
2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-55

SAVARANKIŠKO MOKYMOSI SUTARTIS
20___ m. ___________________ d. Nr. ____
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, j.a.k. 190484769, Vienybės g. 52, 70161 Vilkaviškis (toliau – Gimnazija),
atstovaujama direktoriaus Arūno Sernecko, veikiančio pagal Gimnazijos nuostatus, viena šalis, ir prašymą
pateikęs Asmuo (toliau – Mokinys(ė)), kita šalis
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris)

bei trečioji šalis – prašymą pateikusiojo Asmens Tėvai (Rūpintojai, teisėti Asmens Atstovai) (toliau– Tėvai)
_______________________________________________________________________________________
_____________
(Tėvų (Rūpintojų, teisėtų Asmens Atstovų) vardas, pavardė, adresas bei telefono numeris)
sudaro šią Savarankiško mokymosi sutartį:
I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS
Gimnazija įsipareigoja Mokinį mokyti pagal pagrindinio ugdymo programą, kodas 201001001 / vidurinio

ugdymo programą, kodas 301001001 (nereikalingą išbraukti) ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti
jo(s) saviraiškos poreikius.
II SKYRIUS
SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Gimnazija įsipareigoja:
1.1. teikti kokybišką pagrindinio / vidurinio (nereikalingą išbraukti) ugdymo programos vykdymą;
1.2. tenkinti Mokinio ugdymosi poreikius pagal Gimnazijos galimybes bei Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro patvirtintus bendruosius ugdymo planus;
1.3. sudaryti sąlygas Mokiniui savarankiškai mokytis
__________________________________________________________________________________
(įrašoma savarankiško mokymosi programos apimtis)

1.4. sudaryti sąlygas naudotis Gimnazijos biblioteka, kompiuteriais, sporto sale Gimnazijoje nustatyta
tvarka;
1.5. nustatyti Mokiniui atsiskaitymo už savarankiško mokymosi dalykus terminus, kurie pateikiami
priede prie sutarties. Skirti mokytojus, kurie konsultuos ir rengs dalyko užduotis atsiskaitymams;
1.6. objektyviai vertinti Mokinio mokymosi pasiekimus;
1.7. teikti reguliariai informaciją Mokinio tėvams (rūpintojams, teisėtiems Mokinio atstovams) apie
Mokinio ugdymosi sąlygas ir pasiekimus.
2. Mokinys įsipareigoja:
2.1. punktualiai ir reguliariai atlikti savarankiškam mokymuisi skirtas užduotis, laikytis atsiskaitymo
terminų, laikytis Gimnazijos nuostatų ir Mokinio elgesio taisyklių;
2.2. pagal asmens galias įsisavinti pagrindinio / vidurinio (nereikalingą išbraukti) ugdymo dalykų programas;
2.3. turėti individualias mokymosi priemones (užduočių sąsiuvinius, rašymo priemones, skaičiuotuvus
ir kt.);
2.4. susirgus, tą pačią dieną informuoti klasės vadovą;
2.5. kibernetinėje erdvėje neskleisti kitus asmenis pažeidžiančios informacijos;
2.6. kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pateikti gimnazijai sveikatos patikrinimo
pažymą;
2.7. pagarbiai elgtis su visais Gimnazijos bendruomenės nariais, gerbti save ir kitus;
2.8. neužsiimti azartiniais lošimais;
2.9. tausoti ir saugoti Gimnazijos turtą, atlyginti padarytą materialinę žalą pagal galiojančius įstatymus;
2.10. laiku mokėti Gimnazijos steigėjo nustatyto dydžio mokesčius už savo prašymu teikiamas
papildomas paslaugas, kuriomis jis naudojosi;
2.11. gerbti valstybinę kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;

2.12. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka;
2.13. grąžinti vadovėlius, kitas išduotas mokymo priemones į Gimnazijos biblioteką ar mokytojui.
3. Mokinio tėvai įsipareigoja:
3.1. aprūpinti Mokinį individualiomis mokymosi priemonėmis;
3.2. parinkti Mokiniui dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką);
3.3. bendradarbiauti su Gimnazijos vadovais, mokytojais, užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų
atsiskaitymą už mokytojų Mokiniui pateiktas užduotis, kviečiant, atvykti į Gimnaziją;
3.4. nedelsiant informuoti Gimnazijos mokytojus (klasės vadovą, socialinį pedagogą, ar vadovus), jeigu
šeimoje susiklostė mokinio ugdymui(si) nepalankios aplinkybės;
3.5. ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniesiems bei kitiems mokyklos bendruomenės nariams;
3.6. tą pačią dieną informuoti mokyklą vaikui susirgus;
3.7. dalyvauti Gimnazijos veikloje, jos tobulinime procese, teikti siūlymus, pildyti anketas ir pan.;
3.8. sutikti / nesutikti (pabraukite tinkamą), kad Gimnazijos administruojamoje elektroninėje erdvėje,
Gimnazijos stenduose ar laikraštyje bus viešinama vaiko, dalyvaujančio įvairiuose projektuose, veiklose,
nuotraukos, filmuota medžiaga;
3.9. iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. prisijungti prie Gimnazijos elektroninio dienyno ir reguliariai stebėti
sūnaus / dukros mokymosi pasiekimus ir pažangą.
IV SKYRIUS
SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
4. Sutartis sudaryta ______metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Mokinys baigs
pagrindinio / vidurinio (nereikalingą išbraukti) ugdymo programą.
5. Sutartis šalių susitarimu (prašymu) gali būti pakeista arba nutraukta, mokiniui visiškai atsiskaičius su
Gimnazija.
6. Gimnazija gali nutraukti šią sutartį, prieš tai panaudojusi būtinas Mokinio drausminimo priemones
arba:
6.1. Gimnazija, dėl objektyvių priežasčių negali užtikrinti mokiniui, psichologinės, specialiosios
pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo Tėvais, švietimo
pagalbos tarnyba bei vaiko teisių apsaugos skyriumi, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje;
6.2. dėl nedrausmingo elgesio, nusižengimų Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir
vidutinės priežiūros įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka perkeliamas į kitą mokyklą arba jam
skiriama minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė;
6.3. Mokinys nuolatos pažeidžia šios sutarties sąlygas, Mokinio elgesio taisykles, kitus Gimnazijos
vidaus dokumentus, nustatančius Mokinio teises, pareigas, elgesį;
V SKYRIUS
GINČŲ SPRENDIMAS
7. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, Gimnazijos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai
sprendžiami Gimnazijos taryboje, Mokytojų taryboje, Vaiko gerovės komisijoje, ir nepavykus ginčo
išspręsti, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (vienas - Mokiniui ir jo
Tėvams), antras - Gimnazijai.
Sutarties šalių parašai:
Direktorius _________________ Arūnas Serneckas
A.V.

(parašas)

Mokinys __________________ __________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

Tėvai __________________ __________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

Savarankiško mokymo sutartis _____________________pakeista 20__m. ___________________ d.:
(data, numeris)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Direktorius _________________ Arūnas Serneckas
A.V.

(parašas)

Mokinys __________________ __________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

Tėvai __________________ _____________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

