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MOKYMO PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I DALĮ SUTARTIS 

20_____m. ______________ d. Nr. ______ 

Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija, įmonės kodas 191665719, buveinės adresas Lukiškių skg. 5, 

Vilnius, (toliau – progimnazija), atstovaujama direktoriaus Rimanto Remeikos, veikiančio pagal progimnazijos 

nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-07-10 sprendimu Nr. 1-130, 

ir 

tėvai (globėjai, rūpintojai), atstovaujantys vaiko interesus (toliau – mokinio atstovas)   

__________________________________________________________________________________________        
(sutartį pasirašančio mokinio atstovo vardas, pavardė) 

(sutartį pasirašius vienam iš mokinio atstovų, kitas iš mokinio atstovų neatleidžiamas nuo šios sutarties 

įsipareigojimų vykdymo), 

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė Mokymo pagal pagrindinio ugdymo 

programos I dalį sutartį (toliau – sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:   

I. SUTARTIES OBJEKTAS

Šia sutartimi progimnazija įsipareigoja mokinio atstovo vaiką __________________________________ 
 ( mokinio vardas, pavardė, 

__________________________________________________________________________________________ 
asmens kodas arba gimimo data) 

(toliau – mokinys) mokyti pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (kodas 201001001) ir pagal galimybes 

sudaryti sąlygas tenkinti jo saviraiškos poreikius, o mokinio atstovas įsipareigoja vykdyti visus įsipareigojimus, 

priimtus šia sutartimi.  

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Progimnazija įsipareigoja:

1.1. ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

Švietimo įstatymu, Bendrosiomis programomis, Išsilavinimo standartais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, 

patvirtintu progimnazijos ugdymo planu, kitais teisės ir steigėjo norminiais aktais, progimnazijos nuostatais bei 

vidaus tvarką nustatančiais teisės aktais; 

1.2. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, remiantis vaiko pažinimu, pritaikyti jį specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams; 

1.3. teikti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį ugdymą (I pakopos) pagal ketverių metų ugdymo 

programą: suteikti asmeniui dorinės, socialinės, pilietinės brandos ir technologinio raštingumo pradmenis, bendrąjį 

raštingumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti; 

1.4. ugdymosi pasiekimus vertinti objektyviai ir nešališkai, vadovaujantis progimnazijos mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu; 

1.5. mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos I dalį, išduoti mokiniui išsilavinimą patvirtinantį 

dokumentą; nutraukus sutartį, išduoti pažymą apie mokinio mokymosi pasiekimus; 

1.6. organizuoti neformaliojo mokinių švietimo veiklą bei sudaryti sąlygas gauti papildomas mokamas 

paslaugas vaikų priežiūros ir švietimo srityje, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir progimnazijos galimybes. 

Už papildomos, Švietimo įstatymo nereglamentuotos, bet mokinio atstovo pageidavimu vykdomos mokamos 

neformaliojo vaikų priežiūros ir švietimo veiklos kokybę atsako paslaugos teikėjai; 

1.7. teikti psichologinę, pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą (esant šiam tikslui skirtam 

finansavimui), bendradarbiauti su specialiųjų poreikių vaikų individualios korekcinės pagalbos institucijomis. Dėl 

objektyvių priežasčių, susijusių su mokinio raidos, sensorikos ar kitais sveikatos sutrikimais, negalint užtikrinti 

mokiniui pakankamos psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos ar 

derinant tiek mokinio, tiek kitų progimnazijos mokinių bei progimnazijos bendruomenės interesus, siūlyti jam 

mokytis kitoje, jo specialiuosius poreikius geriau atitinkančioje, ugdymo įstaigoje; 

1.8. bendradarbiauti su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos, vaiko 

teisių apsaugos bei kitomis institucijomis; 

1.9. užtikrinti mokinių priežiūrą formaliojo ir neformaliojo ugdymo metu progimnazijos veiklą 

reglamentuojančiose teisės aktose nustatytose vietose;  
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1.10. užtikrinti, kad pamokos laikas būtų skiriamas mokiniams ugdyti, o ugdymo procesas nebūtų 

pertraukiamas atėjusių lankytojų; 

1.11. rūpintis saugia ugdymo(si) aplinka, prireikus teikti pirmąją medicinos pagalbą mokiniui ir apie tai 

informuoti mokinio atstovą; 

1.12. skirti dėmesį psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kontrolei ir prevencijos priemonių įgyvendinimui; 

1.13. rūpintis mokinio mityba įstaigoje ir teikti nemokamą maitinimą mokiniams įstatymų numatyta tvarka;  

1.14. sudaryti sąlygas mokiniams naudotis progimnazijos erdvėmis ir ištekliais (vadovėliais, internetu ir 

pan.) pagal progimnazijos nustatytą tvarką ir galimybes; 

1.15. išduoti Mokinio pažymėjimą teisės aktų nustatyta tvarka; 

1.16. suteikti atskirus e. dienyno prisijungimus mokinio atstovui ir mokiniui, o juos pametus ar užmiršus, 

suteikti naujus; 

1.17. teikti informaciją mokinio atstovui ir mokiniui apie ugdymo(si) sąlygas, elgesį, lankomumą, 

mokymo(si) pasiekimus ir kitą su ugdymu susijusią informaciją;  

1.18. bendradarbiauti su mokinio atstovu sprendžiant progimnazijos valdymo, veiklos, ugdymo 

proceso organizavimo, mokinių ugdymo(si) klausimus, inicijuoti mokinio atstovo ir (ar) mokinio dalyvavimą  

progimnazijos savivaldoje; 

1.19. mokiniui, pažeidusiam sutarties sąlygas ir (ar) progimnazijos vidaus tvarką nustatančius teisės aktus, 

naudojančiam smurtą ar patyčias prieš kitus mokinius ar bendruomenės narius, taikyti drausminimo priemones, 

numatytas progimnazijos vidaus tvarką nustatančiuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros įstatyme; reikalauti iš mokinio atstovo padengti progimnazijai padarytą žalą pagal Civilinio 

kodekso 6.263, 6.275 - 6.276 straipsnius; 

1.20. tvarkyti mokinio atstovo ir mokinio asmens duomenis vadovaujantis 2016-04-27 Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais; 

1.21. vykdyti kitus įsipareigojimus, nustatytus įstatymuose, progimnazijos nuostatuose, vidaus tvarką 

nustatančiuose teisės aktuose. 

2. Progimnazija turi teisę: 

2.1. savo nuožiūra kurti ir taikyti pedagoginės veiklos programas, metodus ir formas; 

2.2. savo nuožiūra perskirstyti klases siekiant efektyvesnio bendrojo bei inkliuzinio ugdymo; 

2.3. savo nuožiūra skirti ar keisti klasės vadovą ir (ar) dalykų mokytojus darbo santykius reguliuojančių 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

2.4. konsultuotis ir informuoti apie rimtą sutarties pažeidimą atitinkamas institucijas (Vilniaus miesto 

savivaldybę, Vilniaus pedagoginę psichologinę tarnybą ir pan.); 

2.5. taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiančiam mokiniui; 

2.6. reikalauti, kad mokinio atstovas imtųsi konkrečių priemonių dėl netinkamo mokinio elgesio; 

2.7. reikalauti, kad mokinys, nelankantis popamokinės veiklos, po pamokų nedelsiant vyktų namo. Už 

neišvykusio į namus mokinio saugumą progimnazija neatsako; 

2.8. nutraukti sutartį, jei progimnazija negali užtikrinti kokybiško mokymo namuose arba tinkamos 

specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos; 

2.9. siekiant tinkamai įgyvendinti sutarties reikalavimus, teikti tinkamas ugdymo paslaugas bei įgyvendinti 

kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus, tvarkyti mokinio asmens ir kitus su mokiniu susijusių asmenų duomenis 

teisės aktuose nustatytuose registruose; 

2.10. vykdyti nenutrūkstamą progimnazijos lauko teritorijos stebėseną mokinių saugos užtikrinimo tikslu; 

2.11. atsisakyti teikti informaciją asmenims ar komunikaciniais kanalais, nenurodytais šios sutarties 5.1 – 5.2 

ir 6 punktuose. 

3. Mokinio atstovas įsipareigoja: 

3.1. laikytis bei užtikrinti, kad mokinys laikytųsi progimnazijos nuostatų ir vidaus tvarką nustatančių teisės aktų; 

vykdyti bei užtikrinti, kad mokinys vykdytų progimnazijos tarybos priimtus sprendimus ir šios sutarties susitarimus; 

3.2. sudaryti būtinas sąlygas mokiniui mokytis bei aprūpinti mokinį individualiomis mokymosi 

priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, mokomųjų dalykų priemonėmis ir kt.); 

3.3. užtikrinti ir kontroliuoti mokinio punktualų, reguliarų progimnazijos lankymą (įskaitant ugdymą namuose 

bei nuotoliniu būdu, jei tokie taikomi). Už mokinių saugumą, paliktų progimnazijoje ne progimnazijos darbo laiku (be 

susitarimo su mokytoju), atsako mokinio atstovas; 

3.4. jei mokinys negali atvykti į progimnaziją (dalyvauti pamokose) - tą pačią dieną apie tai informuoti klasės 

vadovą bei vidaus tvarką nustatančių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pažymėti praleistų pamokų pateisinimą 

e. dienyne ir (ar) pateikti klasės vadovui dokumentą, pateisinantį praleistą pamoką; 

3.5. užtikrinti, kad mokinys per 10 darbo dienų nuo grįžimo į progimnaziją po ligos ar nedalyvavimo 

pamokose dėl kitų priežasčių atsiskaitytų savarankiškai atliktas užduotis, kontrolinius ir kitus žinių patikrinimus; 

3.6. prisiimti atsakomybę už mokinio ugdymą(si), jeigu mokinys pamokas praleidžia dėl šeimos išvykų ar 

kitų aplinkybių arba kai pamokos praleidžiamos be pateisinamos priežasties; 

3.7. užtikrinti, kad mokinys, nelankantis popamokinės veiklos, po pamokų nedelsiant vyktų namo; 
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3.8. užtikrinti saugų mokinio grįžimą iš progimnazijos namo; 

3.9. užtikrinti mokinio priežiūrą papildomos, Švietimo įstatymu nereglamentuotos, bet mokinio atstovų 

pageidavimu vykdomos veiklos (būrelių, užsiėmimų, studijų ir kt.) metu; 

3.10. užtikrinti, kad mokinys savavališkai nepaliktų progimnazijos teritorijos ugdymo proceso metu. Mokiniui 

savavališkai palikus progimnazijos teritoriją ugdymo proceso metu už mokinio saugumą atsako mokinio atstovai; 

3.11. pasiimti mokinį iš progimnazijos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 valandas po to, kai mokinio 

atstovui buvo pranešta apie įtariamą mokinio ligą ar sužeidimą; 

3.12. užtikrinti, kad mokinys dėvėtų tvarkingą progimnazijos uniformą pamokų, pertraukų, įvairių renginių metu ir 

laikytųsi higienos reikalavimų; 

3.13. nustatyta tvarka per 10 kalendorinių dienų nuo šios sutarties sudarymo užregistruoti mokinį elektrinio 

pažymėjimo išdavimo sistemoje; gavus mokinio pažymėjimą, užtikrinti, kad mokinys turėtų progimnazijos mokinio 

pažymėjimą, ir jį grąžinti progimnazijai, kai sutartis nutraukiama; 

3.14. ugdyti mokinio vertybines orientacijas, pagarbą bendraamžiams, vyresniems bei visiems 

progimnazijos bendruomenės nariams, kontroliuoti ir koreguoti jo elgesį; 

3.15. užtikrinti, kad mokinys gerbtų valstybinę kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras; 

3.16. bendradarbiauti su progimnazija, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, 

socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant mokinio ugdymosi, lankymo 

ar elgesio klausimus ir vykdyti jų rekomendacijas; kviečiamiems, nustatytu laiku atvykti į progimnaziją; 

3.17. parinkti mokiniui dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą vieneriems mokslo metams; 

3.18. parinkti neformaliojo ugdymo veiklą pagal mokinio poreikius ir progimnazijos pasiūlytas galimybes; 

3.19. užtikrinti, kad mokinio sveikata būtų patikrinta ir pateikti progimnazijai pažymą apie mokinio  sveikatą 

kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d.; 

3.20. leisti patikrinti mokinio sveikatą ir asmens higieną progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistui; 

3.21. nuolat domėtis mokinio ugdymo(si) rezultatais ir reguliariai (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę) 

susipažinti su elektroniniame dienyne pateikiama informacija; 

3.22. saugoti e. dienyno prisijungimo kodus, neperduoti savo prisijungimo kodų tretiesiems asmenims, 

įskaitant ir savo vaiką. Iškilus grėsmei, kad prisijungimo kodus sužinojo tretieji asmenys, nedelsiant pranešti 

progimnazijai; 

3.23. laiku mokėti mokestį už mokinio atstovo pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (maitinimą, 

būrelius, stovyklą, ekskursiją, edukacijas ir kt.), kuriomis naudojasi mokinys; 

3.24. dalyvauti mokinio atstovui skirtuose renginiuose, susirinkimuose ir pedagoginėse – psichologinėse 

švietimo programose; 

3.25. pagal galimybes talkinti progimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant renginius, remiant  labdaros ir 

paramos akcijas; 

3.26. dalyvauti progimnazijos veiklos tobulinimo procese: teikti pasiūlymus, dalyvauti apklausose ir kt.; 

3.27. operatyviai pranešti progimnazijai apie svarbius mokinio gyvenimo pasikeitimus – gyvenamosios vietos, 

globėjų kaitą, ligą ir kitus ugdymui įtakos turinčius veiksnius; 

3.28. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti kitų asmenų privatumą ir teises, neskleisti kitų asmenų 

privatumą pažeidžiančios informacijos, taip pat jokių įrašų, vaizdo ar garso medžiagos, kuriuose būtų užfiksuoti 

progimnazijos darbuotojai, mokiniai (jų atvaizdas ir (ar) balsas), taip pat progimnazijos patalpos, turtas, išskyrus kai 

dalinamasi su progimnazija suderinta ar pačios progimnazijos paviešinta informacija apie progimnazijos veiklą, jos 

mokinių pasiekimus ir pan.; 

3.29. gerbti progimnazijos darbuotojų ir kitų progimnazijoje esančių asmenų privatumą ir teisę į duomenų 

apsaugą. Slapta neįrašinėti vaizdo, garso įrašų, neskelbti ir kitaip neplatinti progimnazijoje padarytų nuotraukų, 

vaizdo, garso įrašų, kuriose yra kitų fizinių asmens duomenų nesant šių asmenų sutikimo ar kito teisėto duomenų 

tvarkymo pagrindo; 

3.30. neprieštarauti, kad mokinio ugdymo procese dalyvautų ir progimnazijoje pedagoginę, psichologinę, 

socialinę praktiką atliekantys asmenys; 

3.31. užtikrinti, kad mokinys pagal savo gebėjimus stropiai mokytųsi, atliktų namų užduotis, kontrolines 

užduotis, diagnostinius testus ar kitus patikrinamuosius darbus; 

3.32. užtikrinti, kad mokinys nesivestų į progimnaziją pašalinių asmenų, nežaistų azartinių žaidimų, nevartotų 

psichotropinių medžiagų; 

3.33. neleisti mokiniui neštis į progimnaziją vertingų ir pavojingų daiktų (fotoaparatų, elektroninių žaidimų, 

aštrių daiktų, psichotropinių medžiagų ir pan.) bei maisto produktų, galinčių sukelti pavojų vaikų sveikatai; 

3.34. neprieštarauti, kad pedagoginis darbuotojas ar progimnazijos administracijos darbuotojas esant įtarimui 

dėl draudžiamų daiktų turėjimo (daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta uždrausta arba ribojama 

Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais: 

šaltieji ginklai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos, alkoholis, tabako gaminiai, elektroninės cigaretės it kt.) gali 

tikrinti mokinio asmeninius daiktus; 

3.35. užtikrinti, kad mokinys aktyviai dalyvautų socialinėje veikloje; 
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3.36. neprieštarauti, kad mokinys progimnazijoje nustatyta tvarka be atskiro raštiško mokinio atstovo sutikimo 

dalyvautų progimnazijos organizuojamuose turizmo ir kitose renginiuose (pamokose ne progimnazijos erdvėse, 

ekskursijose, konkursuose, olimpiadose, minėjimuose ir pan.); 

3.37. lankytis progimnazijoje iš anksto suderinus laiką su pedagoginiu darbuotoju ar progimnazijos 

administracija; 

3.38. netrukdyti ugdymo proceso, atėjus pamokos metu neįeiti į kabinetą ar kitas ugdymo patalpas ir laukti 

pertraukos prie budinčio; 

3.39. pranešti progimnazijos administracijai, taip pat teisėsaugos institucijoms apie pastebėtą kitų asmenų 

netinkamą elgesį ar padarytą materialinę žalą progimnazijai. 

3.40. atlyginti mokinio padarytą žalą progimnazijai ir kitiems asmenims pagal Civilinio kodekso 6.263, 6.275 

- 6.276 straipsnius.  

3.41. vykdyti kitus įsipareigojimus, nustatytus įstatymuose bei teisės aktuose. 

4. Mokinio atstovas turi teisę: 

4.1. žinoti mokinio ugdymosi rezultatus, iškylančias socializacijos, psichologines ar pedagogines problemas; 

4.2. reikalauti, kad viešai nebūtų skelbiama informacija apie mokinio ugdymosi pasiekimus; 

4.3. nutraukti šią sutartį, jei progimnazija negali užtikrinti tinkamos specialiosios ar socialinės 

pedagoginės pagalbos; 

4.4. bendrauti ir bendradarbiauti su progimnazijos vadovais, pedagogais ir kitais specialistais, sprendžiant 

ugdymo(si) bei pagalbos mokiniui klausimus; 

4.5. dalyvauti progimnazijos savivaldos institucijų veikloje, renginiuose, susirinkimuose. 

 

III. INFORMACIJOS TEIKIMAS IR PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS 

 

5. Pranešimai ir kita komunikacija su mokinio atstovais pagal šią sutartį vykdomi šiais kanalais: 

5.1. progimnazijos naudojimo elektroninio dienyno ir kitomis progimnazijos vidaus tvarką 

reglamentuojančiose teisės aktuose patvirtintomis komunikavimo priemonėmis; 

5.2. mokinio atstovo nurodytais komunikaciniais kanalais: 

Duomenys Tėvas (globėjas, rūpintojas) Motina (globėja, rūpintoja) 

Vardas Pavardė   

Telefono numeris   

E. pašto adresas   

Gyvenamasis adresas   

6. Mokinio atstovo pageidavimu informacija apie mokinį gali būti teikiama šiems asmenims: 

Duomenys 1 asmuo 2 asmuo 3 asmuo 

Vardas Pavardė    

Giminystės ryšys    

Telefono numeris    

E. pašto adresas    

7. Mokinio atstovui komunikuojant iš kitų, neaptartų sutartyje komunikavimo kanalų, kai nėra galimybės 

identifikuoti asmens, informacija apie mokinį nėra teikiama arba siunčiama progimnazijos naudojamo elektroninio 

dienyno priemonėmis.  

8. Pasikeitus komunikacijos kanalui mokinio atstovas turi pranešti progimnazijai apie duomenų 

pasikeitimą per 5 darbo dienas.  

 

IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

  

9. Sutartis nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki mokinys baigs pagrindinio ugdymo programos I dalį. 

10. Sutartis gali būti nutraukta: 

10.1. mokinio atstovo iniciatyva prieš 5 darbo dienas pateikus mokslo tęstinumą liudijantį dokumentą iš kito 

Švietimo tiekėjo arba prašymą nutraukti sutartį, jei išvykstama gyventi į užsienį; 

10.2. progimnazijos iniciatyva tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių; 

10.3. jei mokinys yra perkeliamas į kitą mokyklą Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 ir 11 dalyse numatyta 

tvarka. 

11. Visi sutarties pakeitimai, priedai ir papildymai sudaromi tik raštu, sutartis turi būti registruota teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

12. Mokinio atstovo atsisakius pasirašyti sutartį, progimnazija neteikia švietimo paslaugos. 
 

V. GINČIŲ SPRENDIMAS 

 

13. Visi ginčai tarp šalių dėl sutarties vykdymo sprendžiami šalims geranoriškai bendradarbiaujant. 

Ginčytini klausimai pirmiausiai aptariami su klasės vadovų, direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kitais specialistais. 
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Neradus sprendimo, kreipiamasi į progimnazijos direktorių. Šalims nesutarus ginčai sprendžiami Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

14.  Sutinku  Nesutinku, kad mano atstovaujamo vaiko atvaizdas būtų naudojamas formuojant mokinio 

asmens bylą mokinio identifikavimo ir ugdymo proceso administravimo tikslais. 

15.  Sutinku  Nesutinku, kad viešų ir neviešų renginių (švenčių, ekskursijų ir kitų ugdymo tikslais 

organizuojamų renginių) metu būtų daromos mano atstovaujamo vaiko nuotraukos, filmuota medžiaga, vaizdo ir 

garso įrašai, kurie būtų naudojami (skelbiami) progimnazijos interneto svetainėje, progimnazijos socialinių tinklų 

paskyrose, spaudoje ir (ar) kituose informavimo šaltiniuose siekiant informuoti progimnazijos bendruomenę apie 

vykstančius, įvykusius  renginius, progimnazijos veiklos viešinimo, žinomumo tikslu.   

16.  Sutinku  Nesutinku, kad viešų ir neviešų renginių (švenčių, ekskursijų ir kitų ugdymo tikslais 

organizuojamų renginių) metu būtų daromos mano atstovaujamo vaiko nuotraukos, filmuota medžiaga, vaizdo ir 

garso įrašai, kuriomis būtų dalinamasi su mano atstovaujamo vaiko grupės tėvais per duomenų perdavimo priemones, 

pavyzdžiui, „Dropbox“, siekiant informuoti Jus apie įvykusius renginius bei pasidalinti juose užfiksuotais 

momentais. 

17.  Sutinku  Nesutinku, kad mano atstovaujamas vaikas progimnazijos reprezentavimo tikslu būtų 

fotografuojamas ir (ar) filmuojamas kitų įstaigų organizuojamų renginių metu. 

18.  Sutinku  Nesutinku, kad mano atstovaujamo vaiko piešiniai bei kiti kūrybiniai darbai būtų 

eksponuojami progimnazijos patalpose, progimnazijos partnerių patalpose siekiant sudaryti galimybę visuomenei 

susipažinti su mano atstovaujamo vaiko kūryba, pasiekimais. 

19.  Sutinku  Nesutinku, kad mano atstovaujamas vaikas dalyvautų visuomenės informavimo 

priemonių organizuojamuose reportažuose, interviu, kuriose būtų pateikiamas Ugdytinio atvaizdas, nuomonės, 

mintys ir kt. duomenys, kurie būtų skelbiami įvairiose visuomenės informavimo priemonėse (televizijoje, spaudoje, 

radijuje, internete ir pan.). 

20. Sutarties 14-19 punktuose duotas sutikimas bet kuriuo metu gali būti atšauktas ar iš dalies atšauktas 

progimnazijos privatumo politikoje nustatyta tvarka.  
 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

21. Pasirašydamas sutartį, mokinio atstovas patvirtina, kad jis ir mokinys yra susipažinę su 

progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis, poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 

tvarka ir supranta savo ir savo vaiko atsakomybę. 

22. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai). 

 

VI. ŠALIŲ PARAŠAI: 

Progimnazija 
 

Direktorius                                        ______________________________   Rimantas Remeika 
                                                                                                         (parašas) 

 

Mokinio atstovas                         _____________________________     _______________________________________                                                                                                   

           (parašas)                    (vardas, pavardė) 

 

 

Mokymo sutartis nutraukta   201___ m. ________________ mėn. _____d. ______________________________ 

 
(mokymo sutarties nutraukimo pagrindas ir priežastis) 

 

 

 

 

 



Puslapis 6 iš 6 

20___-____-____ 

Mokymo pagal pagrindinio 

ugdymo programos I dalį sutarties 

Nr. _________________________ 

priedas 

 
INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

 

 

Pasirašydamas (-a) šią formą patvirtinu, kad: 

1. Esu informuotas (-a), jog Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija (toliau – Progimnazija), 

juridinio asmens kodas 191665719, Lukiškių skg. 5, Vilnius, tel. 868461596, tvarko mano pateiktus asmens 

duomenis Progimnazijos privatumo politikoje nustatytais tikslais ir apimtimi, t. y. norėdama įvykdyti mano pateiktą 

prašymą, ir (ar) vykdydama sutartį (arba siekdama imtis veiksmų mano prašymu prieš sudarant sutartį), kurios šalis 

aš esu, ir (ar) dėl to, kad vykdo teisinę prievolę, kurią jai nustato teisės aktai. 

2. Esu informuotas (-a), jog turiu šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo bei savo 

atstovaujamo vaiko duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens 

duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo bei savo atstovaujamo vaiko 

duomenis sunaikinti (jei tai neprieštarauja teisės aktams) arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus 

saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti 

skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti duotą sutikimą. Suprantu, kad mano teisės gali būti 

įgyvendintos tik nustačius mano tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus mano prašymo pagrįstumą. 

3. Esu informuotas (-a), kad Progimnazijos Privatumo politika paskelbta Progimnazijos interneto 

svetainėje www.gediminoprogimnazija.lt .  

4. Esu informuotas (-a), kad dėl asmens duomenų tvarkymo galiu kreiptis į Progimnazijos atstovą el. p. 

info@gediminoprogimnazija.lt  arba tel. 868461596. 

5. Esu informuotas (-a), kad asmens duomenų saugojimo terminas yra toks, kaip nustatyta Bendrųjų 

dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ir kituose teisės aktuose. 

6. Esu informuotas (-a), kad Progimnazija gali teikti ir gauti mano bei mano atstovaujamo vaiko 

asmens duomenis kitoms valstybės ar savivaldos institucijoms ar įstaigoms, paslaugų teikėjams tiek, kiek tai būtina 

mano prašymui įvykdyti ar Progimnazijai pavestoms funkcijoms atlikti ar sutarčiai, susijusiai su man teikiamomis 

paslaugomis įvykdyti. 

7. Esu informuotas (-a), kad Progimnazija gali teikti mano bei mano atstovaujamo vaiko asmens 

duomenis informacinių sistemų ir registrų valdytojams arba iš jų duomenis gauti tiek, kiek tai būtina mano prašymui 

įvykdyti ar Progimnazijai pavestoms funkcijoms atlikti ar su manimi sudarytai sutarčiai vykdyti.  

8. Esu informuotas (-a), kad dėl savo ar mano atstovaujamo vaiko teisių pažeidimo turiu teisę pateikti 

skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, vadovaujantis Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento (ES) 2016/679 77 straipsnio 1 dalimi, bei pasinaudoti teisių gynimo priemone pagal Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento (ES). 

 
_______________                 ____________________________ 

               (parašas)                                                   (vardas, pavardė) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.gediminoprogimnazija.lt/
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