
mokiniu priemim i var raj sav bendrojo_lavinimo_mokykl tv.doc 

 
VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DöL MOKINIŲ PRIöMIMO Į VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS BENDROJO 
LAVINIMO MOKYKLAS TVARKOS PATVIRTINIMO  

 
2005 m. sausio  25 d. Nr. T-V-487 

Var÷na
 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis 

(Žin., 2003, Nr.63-2853) ir remdamasi Pri÷mimo į valstybinę ir savivaldyb÷s bendrojo lavinimo, 

profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu Nr.ISAK-1019 „D÷l Pri÷mimo į valstybinę ir savivaldyb÷s bendrojo lavinimo, 

profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.103-3809) Var÷nos 

rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Mokinių pri÷mimo į Var÷nos rajono savivaldyb÷s bendrojo lavinimo 

mokyklas tvarką (pridedama). 

2. Nustatyti Var÷nos rajono savivaldyb÷s bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo 

teritorijas pagal ugdymo programas (pridedama). 

 
 

Savivaldyb÷s meras         Vidas Mikalauskas 
 



PATVIRTINTA 

Var÷nos rajono savivaldyb÷s 
tarybos 2005 m. sausio sprendimu 
Nr.T-V-487 

 

MOKINIŲ PRIöMIMO Į VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS  

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS TVARKA 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ši tvarka reglamentuoja asmenų pri÷mimą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 2003, 
Nr.63-2853), Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą 
mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir 
pertvarkymo kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. birželio 14 d. 
nutarimu Nr.746 (Žin., 2004, Nr.95-3510), Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 
tinklo kūrimo taisykl÷mis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. birželio 14 d. 
nutarimu Nr.745 (Žin., 2004, Nr.95-3509) ir Pri÷mimo į valstybinę ir savivaldyb÷s bendrojo 
lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.ISAK-1019 ,,D÷l Pri÷mimo į valstybinę ir 
savivaldyb÷s bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo” (Žin., 
2004, Nr.103-3809) ir kitais teis÷s aktais. 

3. Šioje tvarkoje nustatoma: 

3.1. mokinių pri÷mimas mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programas mokslo metų pradžioje ir per mokslo metus laikantis Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.ISAK-1879 patvirtintos 
,,Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos” (Žin., 
2003, Nr.18-557); 

3.2. dokumentų pri÷mimas ir įforminimas. Mokymo sutarčių sudarymas ir registravimas 
(Priedai Nr.1, 2, 3, 4). 

II. PRIöMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS 
VYKDANČIAS MOKYKLAS 

4. Ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas kai tais 
kalendoriniais metais jam sueina šešeri metai, išimties tvarka, t÷vams pateikus Pedagoginių 
psichologinių tarnybų pažymą apie vaiko brandą, bet ne anksčiau negu jam sueis penkeri metai. 

5. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje 
gyvenantys vaikai. 

6. Prasid÷jus mokslo metams vaikas priimamas į tą mokyklą, kurios aptarnavimo teritorijai 
priskiriama vaiko gyvenamoji vieta. Nesant laisvų vietų jam siūloma mokytis artimiausioje tą pačią 
programą vykdančioje mokykloje suderinus su rajono Savivaldyb÷s administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriumi. 

III. PRIöMIMAS Į PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIAS MOKYKLAS 
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7. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais 
metais sueina septyneri metai, išimties tvarka, t÷vams pateikus Pedagoginių psichologinių tarnybų 
pažymą apie vaiko brandą, bet ne anksčiau negu jam sueis šešeri metai. 

8. Į pradinio ugdymo programą priimami mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys 
vaikai. 

9. Mokiniai, nebaigę pradinio ugdymo programos, tęsti mokslą pagal šią programą 
priimami pateikę mokyklos direktoriui pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesn÷je 
mokykloje. 

10. Kai mokykloje yra laisvų vietų, mokykla, patenkinusi savo aptarnaujamos teritorijos 
mokinių poreikį, gali priimti mokinius iš kitai mokyklai priklausančios teritorijos. Pri÷mimas 
derinamas su rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. 

11. Į laisvų vietų turinčią mokyklą iš jai nepriskirtos aptarnavimo teritorijos pirmiausia 
priimami: 

11.1. 1-4 klasių vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mok÷si toje 
mokykloje; 

11.2. 1-4 klasių vaikai, kurių t÷vai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. 

12. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas 
bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi 
pasiekimus. 

13. Specialiųjų poreikių vaikai mokytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma 
priimami į artimiausią pradinio ugdymo programą vykdančią bendrojo lavinimo mokyklą. 

 

IV. PRIöMIMAS Į PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIAS 
MOKYKLAS 

 

14. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimamas mokinys, baigęs pradinio 
ugdymo programą. 

15. Mokinys, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą, priimamas mokytis pagal 
adaptuotą pagrindinio ugdymo programą. 

16. Mokinys, nebaigęs pagrindinio ugdymo programos, tęsti mokslą pagal šią programą 
priimamas pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažym÷jimą arba pažymą apie jo 
mokymosi pasiekimus ankstesn÷je mokykloje. 

17. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimamas 
bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi 
pasiekimus. 

18. Nepritapę bendrojo lavinimo mokykloje, mokymosi motyvų stokojantys, socialiai ir 
pedagogiškai apleisti 12-16 metų paaugliai ir jaunuoliai priimami mokytis steig÷jo atidarytose 
jaunimo klas÷se. 

19. Į steig÷jo atidarytas suaugusiųjų klases priimami 16-18 metų jaunuoliai, d÷l socialinių-
ekonominių sąlygų negalintys toliau tęsti mokslo dienin÷se bendrojo lavinimo mokyklose, kai 
nesukomplektuojamos atskiros jaunimo klas÷s, ir suaugusieji, siekiantys įsigyti pagrindinį 
išsilavinimą. 

20. Į pagrindinio ugdymo programą priimami mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje 
gyvenantys mokiniai. 
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21. Specialiųjų poreikių vaikai mokytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma 
priimami į artimiausią pagrindinio ugdymo programą vykdančią bendrojo lavinimo mokyklą. 

22. Kai mokykloje yra laisvų vietų, mokykla, patenkinusi savo aptarnaujamos teritorijos 
mokinių poreikį, gali priimti mokinius iš kitai mokyklai priklausančios teritorijos. Pri÷mimas 
derinamas su rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. 

23. Į laisvų vietų turinčią mokyklą iš jai nepriskirtos aptarnavimo teritorijos pirmiausia 
priimami: 

23.1. mokiniai, kurių broliai ir seserys jau mokosi toje mokykloje; 

23.2. mokiniai, kurių t÷vai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. 

 

V. PRIöMIMAS Į VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIAS MOKYKLAS 
 

24. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, baigęs pagrindinio 
ugdymo programą. 

25. Asmuo, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, priimamas mokytis pagal 
adaptuotą vidurinio ugdymo programą. 

26. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas 
bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi 
pasiekimus. 

27. Asmuo, turintis septynmečio mokslo pažym÷jimą, aštuonmečio mokslo pažym÷jimą, 
nepilno vidurinio mokslo pažym÷jimą, devynmečio mokslo pažym÷jimą, pažym÷jimą, išduotą 1993 
ir 1994 metais, arba pagrindinio išsilavinimo pažym÷jimą, išduotą 1995-1999 metais, išlaikęs 
pagrindinio ugdymo programos dalykų - gimtosios, valstybin÷s lietuvių kalbos ir matematikos 
mokymosi pasiekimų patikrinimą, ar v÷liau įgijęs pagrindinį išsilavinimą, priimamas mokytis 
steig÷jo atidarytose suaugusiųjų klas÷se. 

28. Specialiųjų poreikių mokiniai kartu su kitais mokiniais mokytis visiškos integracijos 
forma priimami į artimiausią vidurinio ugdymo programą vykdančią bendrojo lavinimo mokyklą. 

29. Į vidurinio ugdymo programą priimami mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje 
gyvenantys mokiniai. 

30. Mokykla, patenkinusi savo aptarnaujamos teritorijos mokinių poreikį, gali priimti 
mokinius iš kitai mokyklai priklausančios teritorijos. Pri÷mimas derinamas su rajono savivaldyb÷s 
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. 

31. Į laisvų vietų turinčią mokyklą iš jai nepriskirtos aptarnavimo teritorijos pirmiausia 
priimami mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programos profilį, pakraipą, 
kurių n÷ra jų aptarnavimo teritorijai priklausančioje mokykloje. 

32. Mokinys, nebaigęs vidurinio ugdymo programos, tęsti mokslą priimamas pateikęs 
mokyklos direktoriui mokymosi pasiekimų pažym÷jimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus 
ankstesn÷je mokykloje. 

33. 16-18 metų jaunuoliai, įgiję pagrindinį išsilavinimą, d÷l socialinių-ekonominių sąlygų 
negalintys toliau tęsti mokslo dienin÷se bendrojo lavinimo mokyklose ir norintys įgyti vidurinį 
išsilavinimą, priimami į steig÷jo atidarytas suaugusiųjų klases. 
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VI. DOKUMENTŲ PRIöMIMAS IR ĮFORMINIMAS. MOKYMO SUTARČIŲ 
SUDARYMAS IR REGISTRAVIMAS 

 

34. T÷vai (glob÷jai) pageidaujantys ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 
mokyti vaiką pagal pradinio ugdymo programą, mokyklos direktoriui pateikia prašymą, vaiko 
asmens dokumento kopiją, sveikatos pažym÷jimą, prašymą apie mokymosi pasiekimus (norintiems 
tęsti kitur prad÷tą pradinio ugdymo programą). 

35. Asmenys, pageidaujantys mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, 
mokyklos direktoriui pateikia prašymą, asmens dokumento kopiją, sveikatos pažym÷jimą ir 
dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą. 

36. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš t÷vų (glob÷jų), 14-16 metų vaikas, 
tur÷damas vieno iš t÷vų (glob÷jų) raštišką sutikimą. 

37. Prašymai ir visi kiti dokumentai bendrojo lavinimo mokyklose pradedami priimti 
rajono Savivaldyb÷s tarybai patvirtinus ugdymo grupių (klasių komplektų) skaičių bendrojo 
lavinimo mokyklose kitiems mokslo metams ir priimami iki rugs÷jo 1 d. Asmenys, atvykę iš kitos 
mokyklos mokslo metų eigoje, atvykimo dieną pateikia prašymą ir kitus dokumentus, numatytus 
šioje tvarkoje. 

38. Prašymai registruojami Prašymų registracijos knygoje. 

39. Pri÷mimas mokytis pagal visas ugdymo programas įforminamas mokymosi sutartimi 
(dviem egzemplioriais), kurias pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateik÷jas (priedai Nr.1, 2, 
3, 4). 

40. Mokymosi sutartį už vaiką iki 14 metų pasirašo vienas iš t÷vų (glob÷jų), vaikas nuo 14 
iki 16 metų mokymo sutartį pasirašo tik tur÷damas vieno iš t÷vų (glob÷jų) raštišką sutikimą. 

41. Sutartys registruojamos Mokymosi sutarčių registravimo knygoje. 

42. Sudarius mokymosi sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos mokinių ab÷c÷line knygą, 
formuojama jo asmens byla. 

43. Mokinių paskirstymas į klases įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu. 

__________________ 
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PATVIRTINTA 

Var÷nos rajono savivaldyb÷s 
tarybos 2005 m. sausio 25 d. 
sprendimu Nr. T-V-487 

 
VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ 

APTARNAUJAMOS TERITORIJOS PAGAL UGDYMO PROGRAMAS 
 

PRIEŠMOKYKLINIS IR PRADINIS UGDYMAS 
 

VARöNOS R. VINCO KRöVöS-MICKEVIČIAUS VIDURINEI MOKYKLAI: 

Apsing÷, Bingeliai, Česukai, Degsn÷s, Dubaklonis, Gelovin÷, Gudakiemis, Gudeliai, 

Gudaraistis, Ilgininkai, Jakubiškiai, Jablanavas I, Jablanavas II, Jonionys, Kačing÷, Kamintišk÷s, 

Kibyšiai, Krušonys, Kurmišk÷s, Lankininkai, Laparaistis, Maksimai, Maksimonys, Mardasavas, 

Margiai, Masališk÷s, Merkin÷s miestelis, Merkin÷s viensodis, Montvilai, Navasodai, Netiesos, 

Noruliai, Pagilšys, Pagronyčis, Panara, Parudnia, Pašaling÷, Pelekišk÷, Purpliai, Puvočiai, 

Raitininkai, Roduka, Rudnia, Rūsing÷, Samūnišk÷s, Sarkajiedai, Subartonys, Šunupis, Trasninkas, 

Ulčičiai, Utieka, Vaičišk÷s, Zakavoliai, Žeimiai. 

VARöNOS R.VALKININKŲ VIDURINEI MOKYKLAI: 

Čebatoriai, Čižiūnai, Daržininkai, Dargužiai, Degsn÷s, Giniūnai, Krūminiai, Kuršiai, 

Kukliai, Pakleštar÷, Pošalčiai, Pučkorn÷s, Spengla, Tiltai, Užuperkasis, Valkininkų miestelis, 

Valkininkų geležinkelio stoties gyvenviet÷, Žilin÷liai. 

VARöNOS R.PANOČIŲ VIDURINEI MOKYKLAI: 

Bagočiai, Būdos, Dalina, Daržininkai, Drucminai, Grišonišk÷s, Jasauskai, Kaniava, 

Kaniav÷l÷, Kaniūkai, Kaziukonys, Krūkliai, Mantotai, Mikalčiūnai, Molin÷, Noškūnai, Paąžuol÷, 

Pakaniavys, Pakulišk÷s, Panočiai, Prauda,Rudnia, Stoniūnai, Šiliniai, Šulai, Ūta.  

Var÷nos r. Senosios Var÷nos Andriaus Ryliškio vidurinei mokyklai: 

Diržaminys, Ežer÷kai, Genionys, Glūkas, Kazimieravas, Maskauka, Meškučiai, 

Miguičionys, Pavar÷nis, Pamusiai, Paručiai, Pamus÷liai, Salovart÷, Sarapinišk÷s, Senoji Var÷na, 

Vazgirdonys. 

VARöNOS R. ŽILINŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI 

Aukštakalnis, Bitautonys, Burbonys, Damanonys, Diržamienis, Ginakiemis, Kaniūkai, 

Kareivonys, Kal÷nai, Laukiapušis, Norvydišk÷s, Palielukis, Puodžiai, Radžiūnai, Salos, Strielčišk÷s, 

Užtilčiai, Vazgirdonys, Vergakiemis, Žilinai.  

VARöNOS R. VYDENIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI: 

Barčiai, Cibonys, Čepeliūnai, Dainava, Gojai, Kamorūnai, Kijučiai, Kijutišk÷s, Razumna, 

Riliškiai, Ulbinai, Vydeniai. 
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VARöNOS R. NEDZINGöS PAGRINDINEI MOKYKLAI: 

Bieniūnai, Burokaraistis, Druckūnai, Laičiai, Lesagurai, Nedzind÷, Pakaršys, Pilvingiai, 

Suvalkos, Šačiai, Tolkūnai, Vad÷nai. 

 VARöNOS R.PERLOJOS PAGRINDINEI MOKYKLAI: 

Milionišk÷s, Perloja, Perlojos gyvenviet÷. 

VARöNOS R.MARCINKONIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI: 

Ašašnikai, Bižai, Darželiai, Daržin÷l÷s, Dubas, Grybaulia, Kapinišk÷s, Kaš÷tos, Kabeliai, 

Margionys, Mardasavas, Mančiagir÷, Marcinkonys, Musteika, Paūliai, Puvočiai, Rudnia, Senov÷, 

Škl÷riai, Trakiškiai, Zervynos, Žiūrai. 

VARöNOS R. GUDŽIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI: 

Andriūnai, Bobrišk÷s, Geidukonys, Gudžiai, Martinava, Padaug÷, Papišk÷s,  Sokonys.  

VARöNOS R. DUBIČIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI: 

Balbutai, Dubičiai, Gribašos, Kalviai, Karavišk÷s, Margiai, Rakai, Stojai.  

VARöNOS R. KRIVILIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI: 

Dipišk÷s, Kriviliai, Papiškiai, Str÷žiūnai. 

VARöNOS R. LIŠKIAVOS PAGRINDINEI MOKYKLAI: 

Aušryn÷, Barzdžiūnai, Etračiūnai, Dubaklonis, Gailiūnai, Geniai, Gudeliai, Janauka, 

Jakubiškiai, Kibyšiai, Kudr÷nai, Liškiava, Liepiškiai, Navikai, Panara, Papišk÷s, Radysčius, 

Rūsing÷, Tetervin÷, Vilkiautinio, Žeimiai.  

VARöNOS R. MATUIZŲ VIDURINEI MOKYKLAI: 

Beržupis, Biekšiai, Giniūnai, Girait÷s, Jurgišk÷s, Matuizos, Marijonavas, Moliai, Mielupis, 

Pabaron÷, Pamerkiai, Papišk÷s, Pazgrinda, Šarkašk÷s, Urkionys, Vorišk÷s, Žarkauskai.    

VARöNOS,, ĄŽUOLO” VIDURINEI MOKYKLAI: 

Aušros, J. Basanavičiaus dešin÷je pus÷je (nuo Vytauto gatv÷s abi pus÷s iki katilin÷s), M.K. 

Čiurlionio, Savanorių, V.Kr÷v÷s, Mechanizatorių, Parko, Pramon÷s, Statybininkų, Vasario 16-oji, 

Transporto, Liepų, Gl÷bo, Žalioji, Dainavos, Pušyno, Gedimino, Merkio, Kęstučio gatv÷s. 

 VARöNOS ,,RYTO” VIDURINEI MOKYKLAI: 

 J.Basanavičiaus kair÷je pus÷je (nuo Vytauto gatv÷s abi pus÷s link Technologijų ir verslo  

mokyklos), Dzūkų, Geležinkelio, Laisv÷s, Ligonin÷s, Marcinkonių, Sporto, Voronecko, Miškų, 

Merkio, Pušyno skersgatvis, Šilo, Girios, Miškininkų, Trumpoji, Ūlos, Vytauto gatv÷ ir skersgatvis. 

 VARöNOS ,,ŠALTINöLIO” PRADINEI MOKYKLAI: 

 J.Basanavičiaus kair÷je pus÷je (nuo Vytauto gatv÷s abi pus÷s link Technologijos ir verslo 
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mokyklos), Dzūkų, Geležinkelio, Laisv÷s, Ligonin÷s, Marcinkonių, Sporto, Z.Voronecko, Miškų, 

Merkio, Pušyno skersgatvis, Šilo, Girios, Miškininkų, Trumpoji, Ūlos, Vytauto gatv÷ ir skersgatvis. 

 

VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ 

APTARNAUJAMOS TERITORIJOS PAGAL UGDYMO PROGRAMAS 

 

PAGRINDINIS UGDYMAS 

 

VARöNOS R.MERKINöS VINCO KRöVöS-MICKEVIČIAUS VIDURINEI 
MOKYKLAI: 

Apsing÷, Bingeliai, Burokaraistis, Burokaraist÷l÷, Česukai, Dubaklonis, Degsn÷s, 

Dubininkas, Gelovin÷, Gudeliai, Gudaraistis, Gudakiemis, Ilgininkai, Jakubiškiai, Jablanavas I, 

Jablanavas II, Jonionys, Kačing÷, Kamintišk÷s, Kibyšiai, Krušonys, Kurmišk÷s, Lankininkai, 

Laparaistis, Maksimai, Maksimonys, Margiai, Masališk÷s, Mardasavas, Merkin÷s miestelis, 

Merkin÷s viensodis, Navasodai, Noruliai, Netiesos, Pagilšys, Pagronyčis, Panara, Parudnia, 

Pašiling÷, Pelekišk÷, Purpliai, Puvočiai, Raitininkai, Roduka, Rūsing÷, Samūnišk÷s, Subartonys, 

Šunupis, Trasninkas, Vaičišk÷s, Utieka, Ulčičiai, Žeimiai. 

VARöNOS R.VALKININKŲ VIDURINEI MOKYKLAI: 
Daržininkai, Dargužiai, Degsn÷s, Čebatoriai, Giniūnai, Jak÷nai, Kuršiai, Kukliai, 

Nanišk÷s, Pošalčiai, Pučkornys, Spengla, Tiltai, Urkionys, Valkininkų miestelis, Valkininkų 
geležinkelio stoties gyvenviet÷, Žilin÷liai. 

VARöNOS R.PANOČIŲ VIDURINEI MOKYKLAI: 

Bagočiai, Būdos, Dalina, Daržininkai, Drucminai, Grišonišk÷s, Jasauskai, Kaniūkai, 
Kaniava, Kaniav÷l÷, Kaziukonys, Krūkliai, Mantotai, Mikalčiūnai, Molin÷, Noškūnai, Paąžuol÷, 
Pakulišk÷s, Pakaniavys, Panočiai, Papiškiai, Podubičiai, Prauda, Rudnia, Stoniūnai, Str÷žiūnai, 
Stojai, Šiliniai, Šulai. 

Dubičių, Krivilių pagrindinių mokyklų mikro rajonų vaikai, baigę pagrindinio ugdymo 
pirmo koncentro programą. 

VARöNOS R. SENOSIOS VARöNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO VIDURINEI  
MOKYKLAI: 

Druckūnai, Diržaminiai, Ežer÷kai, Genionys, Glūkas, Kazimieravas, Maskauka, 
Meškučiai, Miguičionys, Pamusiai, Pavar÷nis, Salovart÷, Sarapinišk÷s, Senoji Var÷na, 
Vazgirdonys. 

VARöNOS R. ŽILINŲ PAGRINDINEI  MOKYKLAI: 

Aukštakalnis, Bitautonys, Damanonys, Ginakiemis, Kaniūkai, Kareivonys, Paročiai, 
Puodžiai, Vergakiemis, Žilinai. 

VARöNOS R.VYDENIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI: 

Cibonys, Čepeliūnai, Kamorūnai, Kijutiškiai, Kijučiai, Razumna, Riliškiai, Vydeniai. 

VARöNOS R.NEDZINGöS PAGRINDINEI MOKYKLAI: 
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Bieniūnai, Laičiai, Lesagurai, Nedzing÷, Pakaršys, Pilvingiai,Tolkūnai. 

VARöNOS R.PERLOJOS PAGRINDINEI  MOKYKLAI: 

Milionišk÷s, Perloja, Perlojos gyvenviet÷. 

VARöNOS R. MARCINKONIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI: 

Ašašnikai, Bižai, Darželiai, Daržin÷l÷s, Dubas, Grybaulia, Kaš÷tos, Kapinišk÷s, Kabeliai, 
Kaš÷tos, Marcinkonys, Mardasavas, Margionys, Mančiagir÷, Musteika, Paūliai, Puvočiai, Senov÷, 
Škl÷riai, Trakiškiai, Zervynos, Žiūrai. 

VARöNOS R.GUDŽIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI: 
Andriūnai, Bobrišk÷s, Geidukonys, Gudžiai, Martinava, Papiškiai, Padaug÷, Sokonys. 
VARöNOS R. DUBIČIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI: 
Balbutos, Dubičiai, Gribašos, Kalviai, Karavišk÷s, Margiai, Rakai, Stojai. 
VARöNOS R. KRIVILIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI: 
Dapišk÷s, Kriviliai, Papiškiai, Str÷žiūnai. 
VARöNOS R. LIŠKIAVOS PAGRINDINEI MOKYKLAI: 
Aušrin÷, Barzdžiūnai, Gailiūnai, Gudeliai, Janauka, Kudr÷nai, Liepiškiai, Liškiava, 

Navikai, Papišk÷s, Radysčius, Rūsing÷, Tetervin÷, Vilkiautinio, Žeimiai. 
VARöNOS R. MATUIZŲ VIDURINEI MOKYKLAI: 
Beržupis, Biekšiai, Butvydonys, Girait÷s, Giniūnai, Jurgišk÷s, Krūminiai, Matuizos, 

Marijonavas, Mielupis, Moliai, Pabaron÷, Paversekys, Pazgrinda, Pamerkiai, Papišk÷s, Šarkišk÷s, 
Urkionys,Vorišk÷s, Žarkauskai. 

VARöNOS ,,ĄŽUOLO” VIDURINEI MOKYKLAI: 
Aušros, J.Basanavičiaus dešin÷je pus÷je (nuo Vytauto gatv÷s abi pus÷s iki katilin÷s ), M. 

K. Čiurlionio, Savanorių, V.Kr÷v÷s, Mechanizatorių, Parko, Pramon÷s, Statybininkų, Vasario 16-
oji, Transporto, Liepų, Gl÷bo, Žalioji, Dainavos, Pušyno, Gedimino, Merkio, Kęstučio gatv÷s.  

VARöNOS R. ,,RYTO” VIDURINEI MOKYKLAI: 
J.Basanavičiaus kair÷je pus÷je (nuo Vytauto gatv÷s abi pus÷s link Technologijos ir verslo 

mokyklos),Dzūkų,Geležinkelio,Laisv÷s,Ligonin÷s,Marcinkonių,Sporto,Voronecko,Miškų,Merkio,P
ušyno skersgatvis, Šilo, Girios, Miškininkų, Trumpoji, Ūlos, Vytauto gatv÷ ir skersgatvis.. 

 
VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ 

APTARNAUJAMOS TERITORIJOS PAGAL UGDYMO PROGRAMAS 
 

VIDURINIS UGDYMAS 
 

VARöNOS R.MERKINöS KRöVöS-MICKEVIČIAUS VIDURINEI MOKYKLAI: 

Apsing÷, Bingeliai, Burokaraistis, Burokaraist÷l÷, Česukai, Degsn÷s, Dubaklonis, 
Dvaralaukis, Gelovin÷, Geniai, Girait÷, Gudeliai, Gudaraistis, Gudakiemis, Ilgininkai, Jakubiškiai, 
Jablanavas I, Jablanavas II, Janauka, Jonionys, Kačing÷, Kampai, Kaščiūnai, Kamintišk÷s, Kibyšiai, 
Kurmišk÷s, Kudr÷nai, Krušonys, Kučiūnai, Laparaistis, Lankininkai, Laukininkai, Laukinink÷liai, 
Lemkaraistis, Lesagūrai, Margiai, Mardasavas, Masališk÷s, Maksimai, Merkin÷s miestelis, 
Merkin÷s viensodis, Mikniūnai, Montvilai, Navikai, Navasodai, Netiesos, Noruliai, Pagilšys, 
Pagronyčis, Panara, Parudnia, Pašiling÷, Papišk÷s, Paulenka, Pelekišk÷, Pilvingiai, Purpliai, 
Puvočiai, Raitininkai, Radyščius, Roduka, Rudnia, Rūsing÷, Samūnišk÷s, Sarkajiedai, Savulkos, 
Subartonys, Sukarepka, Šunupis, Tetervin÷, Trasninkas, Utieka, Ulčičiai, Vaičišk÷s, Valak÷liai, 
Voverys, Zakavoliai, Žeimiai. 

VARöNOS R. SENOSIOS VARöNOS  ANDRIAUS RYLIŠKIO VIDURINEI 
MOKYKLAI: 

Bieniūnai, Druckūnai, Ežer÷kai, Genionys, Glūkas, Kazimieravas, Laičiai, Maskauka, 
Nedzing÷, Pamusiai, Pakaršys, Pilvingiai, Puodžiai, Salovart÷, Sarapinišk÷s, Senoji Var÷na, 
Suvalkos, Šačiai, Tolkūnai, Vazgirdonys. 
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VARöNOS R. PANOČIŲ VIDURINIAI MOKYKLAI: 
Balbutos, Bagočiai, Būdos, Dalina, Dapišk÷s, Daržininkai, Drucminai, Dubičiai, Gribašos, 

Jasauskai, Kaniav÷l÷, Karavišk÷s, Kalviai, Kaniava, Kaziukonys, Kaniūkai, Kijutišk÷s, Kriviliai, 
Krūkliai, Mantotai, Margiai, Mikalčiūnai, Noškūnai, Paąžuol÷, Panočiai, Papiškiai, Pakulišk÷s, 
Pakaniavys, Rakai, Stojai, Stoniūnai, Str÷žiūnai, Šiliniai, Šulai, Ūta. 

VARöNOS R.  VALKININKŲ VIDURINEI MOKYKLAI: 
Čebatoriai, Daržininkai, Dargužiai, Degsn÷s, Giniūnai, Jak÷nai, Kuršiai, Nanišk÷s, 

Pučkorn÷s, Pošalčiai, Spengla, Tiltai, Urkionys, Valkininkų miestelis, Valkininkų geležinkelio 
stoties gyvenviet÷, Žilin÷liai.  

Žilinų mokyklos mikrorajono vaikai, baigę pagrindinio ugdymo programą. 
VARöNOS R. MATUIZŲ VIDURINEI MOKYKLAI: 
Butvydonys, Biekšiai, Beržupis, Girait÷s, Giniūnai, Jurgišk÷s, Krūminiai, Moliai, 

Marijonavas, Matuizos, Mielupis, Pazgrinda, Paversekys, Pamerkiai, Papišk÷s, Pabaron÷, Šarkišk÷s, 
Vorišk÷s, Žarkauskai. 

 
VARöNOS ,,ĄŽUOLO” VIDURINEI MOKYKLAI: 
Aušros, J.Basanavičiaus dešin÷je pus÷je (nuo Vytauto gatv÷s abi pus÷s iki katilin÷s), 

M.K.Čiurlionio, Savanorių, V.Kr÷v÷s, Mechanizatorių, Parko, Pramon÷s, Statybininkų, Vasario 16-
oji, Transporto, Liepų, Gl÷bo, Žalioji, Dainavos, Pušyno, Gedimino, Merkio, Kęstučio gatv÷s. 

Gudžių, Marcinkonių, Nedzing÷s, Perlojos, Vydenių mokyklų mikrorajonų vaikai, baigę 
pagrindinio ugdymo programą. 

VARöNOS ,,RYTO” VIDURINEI MOKYKLAI: 
J.Basanavičiaus kair÷je pus÷je(nuo Vytauto gatv÷s abi pus÷s link Technologijos ir verslo 

mokyklos), Dzūkų, Geležinkelio, Laisv÷s, Ligonin÷s, Marcinkonių, Sporto, Voronecko, Miškų, 
Merkio, Pušyno skersgatvis, Šilo, Girios, Miškininkų, Trumpoji, Ūlos, Vytauto gatv÷ ir skersgatvis. 

Gudžių, Marcinkonių, Nedzing÷s, Perlojos, Vydenių mokyklų mikrorajonų vaikai, baigę 
pagrindinio ugdymo programą. 

 
__________________ 
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Mokinių pri÷mimo į Var÷nos 
rajono savivaldyb÷s bendrojo 
lavinimo mokyklas tvarkos  

1 priedas  

 
UGDYMOSI PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

S U T A R T I S 
 

200___   _______________ d. Nr.____ 
 
________________________________________________________________________________ 

(mokyklos visas pavadinimas, kodas) 
 

________________________________________________________________________________ 
(adresas) 

(toliau – Švietimo teik÷jas), atstovaujamas _____________________________________________ 
    (vardas, pavard÷, pareigos, asmens kodas) 
________________________________________________________________________________ 
viena šalis ir t÷vas/motina (glob÷jas) (reikalinga žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis 
vaiko interesus, 
________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavard÷, asmens kodas, adresas ir telefonas) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
kita šalis, sudaro šią sutartį: 
 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 
 
 Švietimo teik÷jas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą (globotinį) mokyti pagal _________ 
 
______________________________________________________________________________ ir 

(ugdymo programos pavadinimas, kodas) 
pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius. 
 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

 1. Švietimo teik÷jas įsipareigoja: 
 1.1. priimti vaiką į grupę, kai jam sukanka ne mažiau kaip 5 metai 
 1.2. užtikrinti tinkamas ugdymosi ir saugumo sąlygas; 
 1.3. garantuoti ugdymo kokybę objektyvių vaiko geb÷jimų bei pasiekimų nuolatinį 
vertinimą; 
 1.4. ugdyti dorovines, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; 
 1.5. suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę, o prireikus specialiąją medicinos pagalbą; 
 1.6. organizuoti ugdymo procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymosi poreikius, 
tikslus, uždavinius, standartus; 
 1.7. bendrojo lavinimo mokyklos besiugdantiems vaikams teikti nemokamą maitinimą 
vadovaujantis „Mažas pajamas turinčių šeimų, moksleivių nemokamo maitinimo organizavimo 
Var÷nos rajono bendrojo lavinimo mokyklose tvarka“; 
 1.8. supažindinti šeimą su PU ypatumais, nuolat bendradarbiauti su šeima ir informuoti apie 
vaiko daromą vystymosi pažangą. 
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 2. Klientas įsipareigoja: 
 2.1. laikytis mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir priešmokyklin÷s grup÷s vaikų 
gyvenimo ritmo. Už priešmokyklinuko padarytą žalą ugdymo įstaigai atsako jo t÷vai arba glob÷jai, 
jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne d÷l vaiko kalt÷s. 
 2.2. kiekvieną dieną punktualiai lankyti PU grupę; 
 2.3. informuoti mokyklą vaikui neat÷jus į grupę, pranešti priežastį; 
 2.4. dom÷tis vaiko sveikata ir ugdymo rezultatais; 
 2.5. bendradarbiauti su pedagogais ir mokyklos vadovais, koreguojant vaiko elgesį, 
sprendžiant adaptacijos problemas; 
 2.6. pagal galimybę talkinti mokyklai tvarkant aplinką ir organizuojant kitus renginius; 
 2.7. aprūpinti vaiką reikiamomis individualiomis ugdymo priemon÷mis; 
 2.8. aktyviai dalyvauti mokyklos savivaldoje ir kituose t÷vams skirtuose renginiuose. 
 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 

 3. Sutartis sudaryta vieneriems mokslo metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir 
galioja iki vaikas baigs Priešmokyklinio ugdymo programą. 

 4. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ir pratęsta vaikui per÷jus prie 
aukštesnio lygmens ugdymo programos (iki jam sueis 14 metų). 
 5. Švietimo teik÷jas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį  tik d÷l Švietimo įstatymo 29 
straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių. 
 6. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba 
grubiai pažeidus Sutarties sąlygas. 
 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 
 

 7. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo 
klausimai sprendžiami mokyklos taryboje, derybų būdu, atskirais atvejais – dalyvaujant apskrities 
viršininko administracijos valstybin÷s švietimo inspekcijos atstovui arba apskundžiami Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr.13-308) nustatyta tvarka. 

 
 Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną 
kiekvienai šaliai). 
 
 
Sutarties šalių parašai: 
 
 
Švietimo teik÷jas 
 
 
___________________  ___________________ _________________________ 
              (pareigos)           (parašas)              (vardas, pavard÷) 
 
 
_____________________  _____________________ _________________________ 
        (t÷vas/glob÷jas)            (parašas)              (vardas, pavard÷) 
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Mokinių pri÷mimo į Var÷nos 
rajono savivaldyb÷s bendrojo 
lavinimo mokyklas tvarkos  

2 priedas  

 
MOKYMOSI PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

SUTARTIS 
 

200__ m. ______________d. Nr.  
 

_____________________________________________________________________
___________ (toliau – Švietimo teik÷jas), atstovaujamas  
_________________________________________, viena šalis ir t÷vas/glob÷jas (reikalingą žodį 
pabraukti) (toliau Klientas), atstovaujantis vaiko interesus,  
 
________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavard÷,  asmens kodas adresas ir telefonas) 
________________________________________________________________________________ 
kita šalis, sudaro šią sutartį: 
 

I. Sutarties objektas 

Švietimo teik÷jas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą ______________________________mokyti pagal 
pradinio ugdymo programą, kodas 101001001,pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo(-jos) 
saviraiškos poreikius. 

 
II Sutarties šalių įsipareigojimai 

1. Švietimo tiek÷jas įsipareigoja: 
1.1 Užtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas; 
1.2 Užtikrinti saugumą ugdymo procese; 
1.3 Užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą; 
1.4 Ugdyti dorov÷s, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; 
1.5 Objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus; 
1.6 Suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ar prireikus specialiąją 
medicinos pagalbą; 
1.7 Teikti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir mokymosi pasiekimus;  
1.8 Ugdytiniai vidaus tvarkos taisyklių numatytomis aplinkyb÷mis gali nepamokiniu metu 
naudotis biblioteka, skaitykla, sporto sale, kompiuteriais; 
1.9 Ugdytiniui pažeidus sutarties sąlygas, padarius žalą mokyklai (pagal Civilinio kodekso 
6.275 straipsnį) mokykla veikia pagal vidaus tvarkos taisykles, mokyklos nuostatus, veikiančius 
įstatymus. 
1.10 Suteikti t÷vams galimybę įtakoti ugdymo proceso organizavimą, įstatymų, norminių aktų, 
potvarkių, mokyklos nuostatų numatyta tvarka. 
2. Klientas įsipareigoja: 
2.1 Užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; 
2.2 Parinkti vaikui dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką); 
2.3 Ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniems bei kitiems mokyklos bendruomen÷s nariams; 
2.4 Tą pačią dieną informuoti mokyklą vaikui susirgus; 
2.5 Nuolat dom÷tis vaiko ugdymo rezultatais; 
2.6 Rūpintis, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir pateiktų mokyklai reikiamą informaciją; 



mokiniu priemim i var raj sav bendrojo_lavinimo_mokykl tv.doc 

2.7 Bendradarbiauti su pedagogais ir mokyklos vadovybe koreguojant ir kontroliuojant vaiko 
elgesį; 
2.8 Atlyginti vaiko padarytą žalą mokyklai; 
2.9 Talkinti mokyklai tvarkant jos aplinką, organizuojant mokyklos, kaip vietos kultūros 
židinio, renginius; 
2.10 Aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemon÷mis (pratybų sąsiuviniais, rašymo 
priemon÷mis, skaičiuotuvais ir t.t); 
2.11 Laiku įmok÷ti mokyklos steig÷jo nustatyto dydžio mokestį už t÷vų/glob÷jų pageidavimu 

teikiamas paslaugas (pailgintos dienos grup÷, popamokin÷ vaiko priežiūra, studija, klubas, būrelis, 

stovykla, ekskursija ir kt.) kuriomis vaikas naudojasi; 

2.12 Aktyviai dalyvauti t÷vams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, mokyklos savivaldoje. 

III. Sutarties įsigaliojimas, galiojimas, keitimas ir nutraukimas 

3. Sutartis sudaryta ketveriems metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 
vaikas baigs pradinio ugdymo programą. 
4. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ir pratęsta vaikui per÷jus prie 
aukštesnio lygmens ugdymo programos (iki jam sueis 14 metų). 
5. Švietimo teik÷jas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik d÷l Švietimo įstatymo 29 
straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių. 
6. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių raštu pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai 
pažeidus Sutarties sąlygas. 

 
IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

 
7. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai 
sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant apskrities viršininko administracijos 
valstybin÷s švietimo inspekcijos atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13 – 308) nustatyta tvarka. 

 
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai 

šaliai). 
 
Sutarties šalių parašai: 
 
 
Švietimo teik÷jas 
 
Direktorius   _________________  

 ___________________ 
      (parašas)     (vardas, 

pavard÷) 

 
Klientas 
 
T÷vas/glob÷jas   __________________ 

 ____________________  
    (parašas)     (vardas, pavard÷) 
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Mokinių pri÷mimo į Var÷nos 
rajono savivaldyb÷s bendrojo 
lavinimo mokyklas tvarkos  

3 priedas  

 
MOKYMOSI PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

SUTARTIS 
 

200___ m. _________________ d. Nr.  
 

_____________________________________________________________________ 
(toliau – Švietimo teik÷jas), atstovaujamas  ___________________________________, viena šalis 
ir t÷vas/motina, glob÷jas (reikalingą žodį pabraukti) (toliau Klientas), atstovaujantis vaiko interesus,  
 

(vardas, pavard÷,  asmens kodas adresas ir telefonas) 
kita šalis, sudaro šią sutartį: 
 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

Švietimo teik÷jas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą(globotinį)  _______________________________ 
mokyti pagal pagrindinio ugdymo programą, kodas 201001001, pagal galimybes sudaryti sąlygas 
tenkinti jo (-jos) saviraiškos poreikius. 

 
II SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
1. Švietimo tiek÷jas įsipareigoja: 
1.1. Užtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas; 
1.2. Užtikrinti saugumą ugdymo procese; 
1.3. Užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą; 
1.4. Ugdyti dorov÷s, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; 
1.5. Objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus; 
1.6. Suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ar prireikus specialiąją 
medicinos pagalbą; 

1.7. Teikti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir mokymosi pasiekimus;  
1.8. Ugdytiniai vidaus tvarkos taisyklių numatytomis aplinkyb÷mis gali nepamokiniu metu naudotis 
biblioteka, skaitykla, sporto sale, kompiuteriais; 

1.9. Ugdytiniui pažeidus sutarties sąlygas, padarius žalą mokyklai (pagal Civilinio kodekso 6.275 
straipsnį) mokykla veikia pagal vidaus tvarkos taisykles, mokyklos nuostatus, veikiančius 
įstatymus. 

1.10. Suteikti t÷vams galimybę įtakoti ugdymo proceso organizavimą, įstatymų, norminių aktų, 
potvarkių, mokyklos nuostatų numatyta tvarka. 

 
2. Klientas įsipareigoja: 
2.1. Užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; 
2.2. Parinkti vaikui dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką); 
2.3. Ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniems bei kitiems mokyklos bendruomen÷s nariams; 
2.4. Tą pačią dieną informuoti mokyklą vaikui susirgus; 
2.5. Nuolat dom÷tis vaiko ugdymo rezultatais; 
2.6. Rūpintis, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir pateiktų mokyklai reikiamą informaciją; 
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2.7. Bendradarbiauti su pedagogais ir mokyklos vadovybe koreguojant ir kontroliuojant vaiko 
elgesį; 
2.8. Atlyginti vaiko padarytą žalą mokyklai; 
2.9. Talkinti mokyklai tvarkant jos aplinką, organizuojant mokyklos, kaip vietos kultūros židinio, 
renginius; 
2.10 Aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemon÷mis (pratybų sąsiuviniais, rašymo 
priemon÷mis, skaičiuotuvais ir t.t); 
2.11 Laiku įmok÷ti mokyklos steig÷jo nustatyto dydžio mokestį už t÷vų/glob÷jų pageidavimu 

teikiamas paslaugas (pailgintos dienos grup÷, popamokin÷ vaiko priežiūra, studija, klubas, būrelis, 

stovykla, ekskursija ir kt.) kuriomis vaikas naudojasi; 

2.12 Aktyviai dalyvauti t÷vams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, mokyklos savivaldoje. 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR 
NUTRAUKIMAS 

 
3. Sutartis sudaryta šešeriems metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas 
baigs pagrindinio ugdymo programą. 
4. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ir pratęsta vaikui per÷jus prie aukštesnio 
lygmens ugdymo programos (iki jam sueis 14 metų). 
5. Švietimo teik÷jas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik d÷l Švietimo įstatymo 29 straipsnio 
10 dalyje nurodytų priežasčių. 
6. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių raštu pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai 
pažeidus Sutarties sąlygas. 

 
IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

 
7. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai 
sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant apskrities viršininko administracijos 
valstybin÷s švietimo inspekcijos atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13 – 308) nustatyta tvarka. 

 
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai 

šaliai). 
 
Sutarties šalių parašai: 
 
 
Švietimo teik÷jas 
 
Direktorius   _________________  

 ____________________ 
      (parašas)     (vardas, 

pavard÷) 

 
Klientas 
 
T÷vas/glob÷jas   __________________ 

 ____________________  
    (parašas)     (vardas, pavard÷) 
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Mokinių pri÷mimo į Var÷nos 
rajono savivaldyb÷s bendrojo 
lavinimo mokyklas tvarkos  

4 priedas  

 
MOKYMOSI PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

SUTARTIS 
 

200___ m. _________________ d. Nr.  
 
 
_____________________________________________________________________ 

(toliau – Švietimo teik÷jas), atstovaujamas  ________________________________________, 
viena šalis ir  prašymą pateikęs asmuo (toliau – Mokinys) ______________________________, 
asmens kodas ____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

(adresas, tel.) 

kita šalis, sudaro šią sutartį: 
 

I. Sutarties objektas 
 

Švietimo teik÷jas įsipareigoja Mokinį mokyti pagal vidurinio ugdymo  programą, kodas 301001001 
pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo saviraiškos poreikius. 

 
II Sutarties šalių įsipareigojimai 

 
1. Švietimo tiek÷jas įsipareigoja: 
1.1. Užtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas; 
1.2. Užtikrinti saugumą ugdymo procese; 
1.3. Užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą; 
1.4. Ugdyti dorov÷s, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; 
1.5. Objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus; 
1.6. Suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ar prireikus specialiąją 
medicinos pagalbą; 
1.7. Teikti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir mokymosi pasiekimus;  
1.8. Moksleiviai vidaus tvarkos taisyklių numatytomis aplinkyb÷mis gali nepamokiniu metu 
naudotis biblioteka, skaitykla, sporto sale, kompiuteriais; 
1.9. Moksleiviui pažeidus sutarties sąlygas, padarius žalą mokyklai (pagal Civilinio kodekso 6.275 
straipsnį) mokykla veikia pagal vidaus tvarkos taisykles, mokyklos nuostatus, veikiančius 
įstatymus. 
1.10. Suteikti t÷vams galimybę įtakoti ugdymo proceso organizavimą, įstatymų, norminių aktų, 
potvarkių, mokyklos nuostatų numatyta tvarka. 
2. Mokinys įsipareigoja: 
2.1. Punktualiai ir reguliariai lankyti mokyklą; 
2.2. Pagal savo geb÷jimus ir poreikius stropiai mokytis ir įgyti išsilavinimą; 
2.3. Sąžiningai atlikti kontrolines užduotis, laikyti egzaminus; 
2.4. Pasirinkti dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką), profilį ir profilinius dalykus; 
2.5. Pagarbiai elgtis su bendraamžiais, vyresniais bendruomen÷s nariais; 
2.6. Ginti savo teises įstatymų numatyta tvarka; 
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2.7. Susirgus tą pačią dieną informuoti mokyklą; 
2.8. Laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokyklai reikiamą informaciją; 
2.9. Atlyginti mokyklai padarytą žalą (pagal Civilinio kodekso 6.275 p.) 
2.10. Talkinti mokyklai tvarkant jos aplinką, organizuojant mokyklos, kaip vietos kultūros židinio, 
renginius; 
2.11. Apsirūpinti individualiomis mokymosi priemon÷mis (pratybų sąsiuviniais, rašymo 

priemon÷mis, skaičiuotuvais ir t.t); 

2.12. Laiku įmok÷ti mokyklos steig÷jo nustatyto dydžio mokestį už t÷vų/glob÷jų pageidavimu 
teikiamas paslaugas (pailgintos dienos grup÷, popamokin÷ vaiko priežiūra, studija, klubas, būrelis, 
stovykla, ekskursija ir kt.) kuriomis naudojasi; 
2.13. Aktyviai dalyvauti jam skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, mokyklos savivaldoje. 

 

III. Sutarties įsigaliojimas, galiojimas, keitimas ir nutraukimas 
 

3. Sutartis sudaryta dvejiems metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas 
baigs vidurinio ugdymo programą. 
4. Švietimo teik÷jas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik d÷l Švietimo įstatymo 29 straipsnio 
10 dalyje nurodytų priežasčių. 
5. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba 
grubiai pažeidus Sutarties sąlygas. 

 
IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

 
6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai 
sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant apskrities viršininko administracijos 
valstybin÷s švietimo inspekcijos atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13 – 308) nustatyta tvarka. 

 
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai). 
 
 
Sutarties šalių parašai: 
 
Švietimo teik÷jas 
Direktorius    _________________  ________________________ 
       (parašas)    (vardas, pavard÷) 

 
 
Mokinys    __________________

 __________________________ 
      (parašas)    (Vardas, pavard÷)   

 

Pastaba. Pasirašydamas sutartį 14 – 16 metų asmuo pateikia t÷vų (rūpintojų) sutikimą 
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