MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO
PIRMOSIOS DALIES (5-8 KLASĖS) KARTU SU SPORTO UGDYMU
PROGRAMĄ

SUTARTIS
20

m.

mėn.

_d. Nr.

Vilniaus Ozo gimnazija, 190009014
Ozo g. 39, 07171 Vilnius
(toliau – Gimnazija), atstovaujama direktoriaus Albino Daubaro,
viena šalis, ir prašymą pateikęs asmuo (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesus
____________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefono Nr.)
____________________________
kita šalis, sudarome sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS
Gimnazija įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą........................................................................................................
(vardas, pavardė, asmens kodas)
mokyti
pagal
pagrindinio
ugdymo
programą
kartu
su
sporto
ugdymu
(kodas
201101401),
................................................................................................, pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/jos saviraiškos poreikius.

pasirinkta

sporto

šaka

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
1.

Gimnazija įsipareigoja:
1.1. teikti kokybišką pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos vykdymą pagal valstybinius išsilavinimo standartus;
1.2. pagal ugdymo planą organizuoti mokinio pasirinktos sporto šakos treniruotes laikantis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl sportinio ugdymo
organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“.
1.3. teikti ir užtikrinti aukštos kvalifikacijos trenerių paslaugas, medicininę priežiūrą, efektyvią sporto ugdymo vadybą;
1.4. atsižvelgiant į finansines Gimnazijos galimybes, aprūpinti sportine apranga, sportiniu inventoriumi, užtikrinti dalyvavimą varžybose, sporto
stovyklose;
1.5. organizuoti mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą ne Vilniaus mieste, apgyvendinimą Lietuvos sporto centro (LSC) bendrabutyje (adresas:
Ozo g.39 B, Vilnius);
1.6. ugdyti dorovines, tautines, pilietines bei patriotines nuostatas;
1.7. objektyviai vertinti mokymosi ir sporto pasiekimus, elgesį;
1.8. teikti socialinę, psichologinę-pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą ir prireikus pirmąją medicinos pagalbą;
1.9. teikti informaciją tėvams arba globėjams apie moksleivio ugdymosi ir sporto sąlygas ir pasiekimus;
1.10. sudaryti sąlygas ne pamokų metu naudotis Gimnazijos biblioteka, informaciniu centru, kompiuteriais, sporto sale Gimnazijos nustatyta
tvarka;
1.11.
sudaryti sąlygas moksleiviui ugdytis ir sportuoti sveikoje, saugioje aplinkoje;
1.12.
kurti aplinką, skatinančią mokinį domėtis, pažinti, tobulėti;
1.13.
drauge kurti taisykles bendram buvimui ir veiklai;
1.14.
taikyti tik Gimnazijos tarybos patvirtintas moksleivių skatinimo ir drausminimo priemones;
1.15.
atsižvelgti į tėvų pageidavimus dėl bendrojo ir sporto ugdymo, proceso organizavimo.

2.

Gimnazijos teisės:
2.1. nusistatyti Gimnazijos bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;
2.2. reikalauti, kad mokinys lankytų pamokas, treniruotes, dalyvautų varžybose, stovyklose, o praleidęs jas pateisintų;
2.3. mokiniui netinkamai elgiantis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 1268
nustatyta tvarka panaudoti rekomenduojamas poveikio priemones;
2.4. organizuoti mokinių treniruočių vydymą, dalyvavimą varžybose, stovyklose savaitgaliais, švenčių ir atostogų dienomis;
2.5. atsižvelgti į tėvų pageidavimus, pateiktus argumentus dėl bendrojo ugdymo Gimnazijos ugdymo programos pritaikymo pagal vaiko gebėjimus,
kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kursą kartoti, šalinimo iš Gimnazijos;
2.6. mokiniui pažeidus sutarties sąlygas, padarius Gimnazijai materialinę žalą, taikyti drausminimo priemones pagal patvirtintas darbo tvarkos
taisykles, Lietuvos respublikos Civilinio kodekso 6.275 straipsnį.

3.

Mokinys įsipareigoja:
3.1. vykdyti mokymosi pagal bendrojo ugdymo kartu su sporto ugdymu programos organizavimo reikalavimus;
3.2. stropiai mokytis ir dalyvauti pamokose ir treniruotėse Gimnazijos tvarkaraštyje nustatytu laiku, dalyvauti sporto varžybose, sporto stovyklose;
3.3. laikytis Gimnazijos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų, asmens higienos reikalavimų;
3.4. susirgus tą pačią dieną informuoti klasės vadovą ir trenerį, laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti Gimnazijai reikiamą informaciją;
3.5. nesivesti į Gimnaziją pašalinių asmenų, joje nežaisti azartinių žaidimų, nevartoti ir neturėti kvaišalų, nerūkyti Gimnazijos teritorijoje;
3.6. pagarbiai elgtis su visais Gimnazijos bendruomenės nariais ir kitais žmonėmis;
3.7. gerbti valstybinę kalbą ir kultūrą, kitas kalbas;
3.8. laikytis žmonių bendravimo normų: gerbti save ir kitus, priešintis blogiui, gerbti žmogaus darbą;
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3.9. aktyviai dalyvauti Gimnazijos veikloje ir jai atstovauti;
3.10.
talkinti Gimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant renginius;
3.11.
ginti savo teises įstatymų nustatytatvarka;
3.12.
mokinys pasižada neperduoti tretiesiems asmenims prisijungimo prie nuotolinio mokymo terpės ,,Moodle“ kodų ir skaitmeninės
mokomosios medžiagos.
4.

Mokinio teisės:
4.1. mokytis pagal Gimnazijoje vykdomą pagrindinio ugdymo kartu su specializuoto sporto ugdymo I dalies programą, pasirinktą sporto šaką;
4.2. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius ir saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų
programas, neformalaus švietimo programas;
4.3. gauti kokybišką švietimą;
4.4. gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, profesinį orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą,
sveikatos priežiūrą Gimnazijoje;
4.5. gauti objektyvų ir nešališką mokymosi ir sporto pasiekimų vertinimą;
gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
dalyvauti Gimnazijos savivaldoje.

5.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos:
5.1. bendradarbiauti su Gimnazijos vadovybe, mokytojais, treneriais, kitais specialistais sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus ir vykdyti jų
rekomendacijas;
5.2. dalyvauti Gimnazijos ir klasės tėvų susirinkimuose; savarankiškai susipažinti su Gimnazijos interneto puslapyje patalpintais teisės aktais,
reglamentuojančiais ugdymo organizavimą, ir nuolat jais domėtis;
5.3. užtikrinti, kad vaikas ugdymo procese dalyvautų tik teisės aktų nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, kasmet iki rugsėjo 15 d. pateikti vaiko
sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), laiku pateikti Lietuvos sporto medicinos centro pažymą;
5.4. parinkti vaikui iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos), II užsienio kalbos programą, neformalųjį švietimą;
5.5. aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemonėmis (sąsiuviniais, pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kt.);
5.6. ugdyti vaiko vertybines orientacijas, kontroliuoti ir koreguoti jo elgesį, kad gerbtų pedagogus, bendraamžius ir kitus Gimnazijos
bendruomenės narius, nepažeistų jų teisių ir teisėtų interesų;
5.7. užtikrinti, kad vaikas laikytųsi Gimnazijos darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, stropiai mokytųsi, laikytųsi mokinio
elgesio normų;
5.8. užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų Gimnazijos lankymą, dalyvavimą treniruotėse, varžybose, sporto stovyklose, konkursuose, olimpiadose
ir Gimnazijos organizuojamuose renginiuose;
5.9. jeigu vaikas negali atvykti į Gimnaziją, nedelsiant informuoti klasės vadovą ir trenerį;
5.10.
neprieštarauti vaiko higienos patikrinimui, jei nepažeidžiamas vaiko asmens orumas ir teisė į privatumą;
5.11.
laiku mokėti Gimnazijos steigėjo nustatyto dydžio mokesčius už savo prašymu teikiamas papildomas paslaugas, kuriomis mokinys
naudojosi;
5.12.
atlyginti Gimnazijai dėl vaiko kaltės padarytą žalą.

6.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės:
6.1. gauti informaciją apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi ir sporto pasiekimus, pažangą, Gimnazijos lankymą ir elgesį;
6.2. gauti informaciją apie ugdymo organizavimą;
6.3. gauti informaciją apie pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
6.4. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje;
6.5. teisės aktų nustatyta tvarka ginti savo teises.
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki moksleivis baigs pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.
Sutartis gali būti pakoreguota atskiru šalių susitarimu. Sutartis gali būti pakoreguota ar nutraukta steigėjo sprendimu keičiant mokyklos tipą.
Sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba pažeidus sutarties sąlygas.
Gimnazija turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį:
kai mokinys, nepateikia Lietuvos sporto medicinos centro išvados, leidžiančios mokytis pagal bendrojo ugdymo kartu su sporto ugdymu
programas Gimnazijoje arba išvadoje nurodoma, kad dėl sveikatos būklės jis negali tęsti mokymosi;
4.2.
kai nustatoma, kad mokinio sportiniai pasiekimai neatitinka Sportinio ugdymo organizavimo Rekomendacijų 1 priede nustatytų
meistriškumo rodiklių.
4.3.
dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių;
5. Sutartis gali būti nutraukta mokinio tėvų prašymu visiškai atsiskaičius su Gimnazija iki prašymo dėl sutarties nutraukimo pateikimo dienos;
6. Ginčai, kilę dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus derybų keliu išspręsti ginčo, jis sprendžiamas teisme Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso tvarka.
1.
2.
3.
4.
4.1.

IV. GINČŲ SPRENDIMAS
Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami Mokyklos taryboje arba apskundžiami Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Mokykla
Direktorius

Albinas Daubaras
A.V.

Tėvas
(globėjas/rūpintojas)

(parašas, vardas, pavardė)
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