
 MOKYMO (-si) SUTARTIS 20…. - 20…. m.m.  
 Nr.  ...............

Sutartis sudaroma tarp VŠĮ „Vaivorykštės tako“ gimnazijos Vilniaus filialo, atstovaujamos 

mokyklos direktoriaus Vytauto Veriko ir mokinio (-ės)     

                                      , 

Tėvo, mamos (globėjo) ............................................................................................................................

1.Gimnazija įsipareigoja:
1.1. Suteikti ugdytiniui galimybę įgyti išsilavinimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos vidurinės mokyklos 
reikalavimų lygį.
1.2. Mokyti vaiką krikščioniškos dorovės, suteikti galimybę vaikui vystyti savo kūrybinius sugebėjimus 
pamokų bei užklasinės veiklos metu.
1.3. Informuoti tėvus apie ugdytinio  pažangumą ir elgesį ne rečiau kaip kartą per pusmetį arba pageidaujant 
tėvams.
1.4. Suteikti ugdytiniui darbo ir poilsio vietą, kuri atitiktų higienines ir sanitarines normas bei fizinio vystymosi 
reikalavimus.
1.5. Garantuoti vaiko saugumą jam esant mokykloje ir popamokinių renginių metu.
1.6. Atsakyti už vaiko sveikatos būklę; informuoti tėvus, reikalui esant suteikti pirmąją medicinos pagalbą. 

2.Tėvai patiki mokyklai lavinti ir auklėti vaiką bei įsipareigoja:
2.1. Užtikrinti vaiko atvykimą į mokyklą iki 8 val.20 min..
2.2. Pagal galimybes dalyvauti mokyklos rengiamose šventėse, talkose, atvirose pamokose, seminaruose.
2.3. Bendradarbiauti su gimnazijos administracija, gimnazijos taryba.
2.4. Puoselėti  gimnazijos tradicijas, palaikyti ideologiją, nedalyvauti kritikuojant mokyklą, kai girdi vaikas.
Iškilus problemoms kreiptis į klasės auklėtoją, po to į administraciją.
2.5. Domėtis vaiko gyvenimu mokykloje, dalyvavimas tėvų susirinkimuose – būtinas.
2.6. Užtikrinti vaiko higieną ir jo drabužių švarą.
2.7. Stebėti namų užduočių atlikimą, jei mokinys pamokų ruošą atlieka namuose.
2.8. Mokytojams ar vadovams kviečiant, nedelsiant atvykti į mokyklą.
2.9. Vaikui praleidus pamokas pateikti pateisinančius dokumentus, jei praleidžia daugiau nei 3 dienas – 
gydytojo pažymą.
2.10. Aprūpinti vaiką mokyklinėmis priemonėmis, sportine apranga.
2.11. Kompensuoti mokyklai materialinę žalą, padarytą dėl vaiko kaltės.
2.12. Vieną dieną per pusmetį prisidėti prie mokyklos ūkinės veiklos (remonto, aplinkos atnaujinimo darbų).

3. Sutartis įsigalioja nuo 20….  metų                                                      dienos (pasirašymo data)
    Sutartis galioja iki 20….  metų   rugpjūčio 31 dienos. 



4. Sutartis gali būti nutraukta dėl vieno iš dviejų punktų:
4.1. Tėvams pageidaujant, ne vėliau kaip 1 mėn. prieš sutarties nutraukimą informuoti mokyklos vadovus.
4.2. Mokyklos direktoriaus įsakymu ugdytiniui grubiai ir nuolat pažeidžiant mokinio elgesio taisykles bei kitais 
mokyklos nuostatuose numatytais atvejais, prieš tai raštiškai įspėjus mokinį ir jo tėvus.

5.Mokesčio dydis už mokslą nustatomas mokslo metų pradžioje, bet gali keistis per metus, kylant 
infliacijai arba iškilus kitoms objektyvioms priežastims.

6. Mokestis už mokslą bei kitus patarnavimus:
6.1. Mokesčio dydis už mokymąsi: priešmokyklinė –   1680 EUR (140 Eur/mėn) per metus, 1 - 4 kl. - 1800 
EUR (150 EUR/mėn.) per metus, 5-12 kl. – 2160 EUR (180 Eur/mėn) per metus.
6.2. Mokesčio dydis už pietus tikslinamas rugsėjo mėn. ( ….. EUR/diena).
6.3. Tėvai įsipareigoja:
6.3.1. Sumokėti stojamąjį (vienkartinį (50 EUR) ) mokestį į mokyklos sąskaitą per 5 darbo dienas nuo sutarties 
pasirašymo datos*.
6.3.2. Sumokėti už mokslą iki mėnesio 20 dienos į mokyklos sąskaitą (jeigu mokama kas mėnesį).
6.3.3. Nesant galimybei sumokėti laiku, pranešti iš anksto.
6.3.4. Mokėti mokestį už mokymąsi nepriklausomai nuo vaiko buvimo mokykloje laiko, taip pat vasaros ir kitų 
mokinių atostogų metu. 
6.3.5. Jei mokinys keičia mokyklą pasibaigus mokslo metams, tėvai turi sumokėti mokymosi mokestį už 2 
vasaros mėnesius, jeigu viduryje mokslo metų – už 1 vasaros mėnesį.
6.4. Tėvai įsipareigoja už einamąjį mėnesį mokėti:

Už mokymąsi:______________

Pastabos:        Vienkartinis (stojamasis) mokestis (50 EUR).

* Mokestį moka naujai atvykę mokiniai. 
   Sąskaitos Nr.: LT697180300001700699 , AB Šiaulių bankas

Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais ir kiekviena jų turi vienodą juridinę galią.

Sutarties šalių parašai

Mokyklos direktorius _________________________
Vytautas Verikas ____________    A.V.                                                  ( tėvų vardas, pavardė, parašas)

(parašas)
_________________________
    (adresas, telefonas, el. paštas)

___________________ _______________________
      (data)                    (data)






