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MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS NUOTOLINIU BŪDU PAGAL PAGRINDINIO
UGDYMO PROGRAMOS PIRMĄJĄ DALĮ (V-VIII KLASĖS)

SUTARTIS
20

m.

d. Nr.

Vilniaus Ozo gimnazija, 190009014
(mokyklos visas pavadinimas, kodas)

Ozo g.39, 07171 Vilnius
(adresas)

toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujamas

Albino Daubaro, direktoriaus
(vardas, pavardė, pareigos)

viena šalis ir tėvas/globėjas (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesus,

(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefonas)

kita šalis, sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą mokyti pagal pagrindini o ugdymo programą, kodas 201001001

ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Švietimo teikėjas įsipareigoja:
užtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas ugdymosi procese:
užtikrinti kokybišką ugdymosi programos vykdymą:
ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas;
objektyviai vertinti mokymosi pasiekimus ir elgesį:
teikti tėvams informaciją apie ugdymosi sąlygas, mokymosi pasiekimus ir elgesį;
taikyti tik mokyklos tarybos patvirtintas moksleivių skatinimo ir drausminimo priemones;
atsižvelgti į tėvų pageidavimus dėl ugdymo proceso organizavimo, koregavimo.

2. Klientas įsipareigoja:
2.1. mokydamasis vadovautis Vilniaus Ozo gimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos aprašu ir jo reikalavimais;
2.2. nuotoliniu būdu mokytis mokyklos tvarkaraštyje nustatytu laiku, laikytis mokyklos nuostatų, vidaus darbo tvarkos
taisyklių ir moksleivio elgesio taisyklių;
2.3. stropiai mokytis, sąžiningai atlikti kontrolines užduotis ;
2.4. pagarbiai elgtis su pedagogais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais;
2.5. dalyvauti mokyklos veikloje ir jai atstovauti;
2.6. apsirūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais; esant reikalui, vadovėliais;
nuotoliniam mokymui reikalinga skaitmenine kompiuterine technika, interneto ryšiu );
2.7. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka;
2.8. neperduoti tretiesiems asmenims prisijungimo kodų ir skaitmeninės mokomosios medžiagos.
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III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki mokinys baigs atitinkamos pakopos (V-VIII kl.)
pagrindinio ugdymo programą.
4. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris būtų neatsiejama šios sutarties
dalis.
5. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje
nurodytų priežasčių.
6. Moksleivis iki jam sueis 16 metų negali vienašališkai nutraukti sutarties, kol jis nebaigs privalomojo švietimo
programos.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
7. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami
mokyklos taryboje arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
(Žin.,1999, Nr. 13-308) nustatyta tvarka.
Klientas:
Esu SUSIPAŽINĘS IR ĮSIPAREIGOJU LAIKYTIS Vilniaus Ozo gimnazijos nuotolinio mokymo(si) tvarkos
reikalavimų.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Švietimo teikėjas
A.V.

Albinas Daubaras

Direktorius
(pareigos)

Klientas (tėvas/globėjas)

(parašas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

