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ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO  

MOKYMO SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKOS APRAŠAS   

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Švenčionių profesinio rengimo centro (toliau – Centro) mokymo sutarties nutraukimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) yra parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, reglamentuojančiais mokinių priėmimą į mokyklas, Nuosekliojo mokymosi pagal 

bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023 m. 

sausio 1 d.), Profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1997 m. 

spalio 14 d. įsakymu Nr. VIII-450 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023 m. sausio 1 d.).  

 2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės 

aktuose vartojamas sąvokas.  

 

II. MOKYMO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU MOKINIU ĮFORMINIMAS 

3. Nutraukiant mokymosi sutartį su mokiniu: 

3.1. Jeigu mokinys neturi 16 metų amžiaus prašymą dėl mokymo sutarties nutraukimo Centro 

direktoriui rašo mokinio tėvai (globėjai), nurodydami mokyklos keitimo priežastį.  

3.2. 16 metų ir vyresnio amžiaus mokinys prašymą dėl mokymo sutarties nutraukimo Centro 

direktoriui rašo pats. 

3.3. Prašymą dėl mokymo sutarties nutraukimo su mokiniu gali teikti grupės (klasės) vadovas, 

jeigu mokinys nelanko mokyklos, visų dalykų turi įsiskolinimus arba dėl kitų priežasčių. 

4. Gautus prašymus registruoja Centro mokymo dalies administratorius ir juos perduoda Centro 

direktoriui. 

5. Centro direktorius nurodo mokymo dalies administratoriui parengti įsakymą dėl mokymo 

sutarties nutraukimo, jeigu prašyme nurodytos šios išvykimo priežastys: 

5.1. Išvykimas gydytis ir mokytis. 

5.2. Karinė tarnyba. 

5.3. Išvykimas į užsienį gyventi. 

5.4. Teismo sprendimas. 

5.5. Mokyklos keitimas. 

5.6. Gyvenamosios vietos keitimas. 
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5.7. Savo noru. 

5.8. Sveikatos problemos. 

5.9. Mirtis. 

5.10. Mokymo programos keitimas. 

5.11. Neatvykimas po mokymosi pertraukos. 

5.12. Kitos nutraukimo priežastys (įsidarbinimas ir pan.) 

6. Centro direktorius siūlo svarstyti mokytojų susirinkime dėl mokymo sutarties nutraukimo, 

jeigu prašyme nurodytos šios išvykimo priežastys: 

6.1. Nepažangumas. 

6.2. Nelankymas. 

6.3. Pažeidus mokymo sutarties sąlygas. 

7. Jeigu mokinys (-iai) užbaigia mokslą Centre, nedalyvauja kompetencijų vertinime arba 

kompetencijų įvertinimas būna neigiamas, mokymo dalies administratorius parengia įsakymą dėl šio 

(šių) mokinio (-ių) išbraukimo iš sąrašų. 

8. Su mokiniu yra nutraukiama mokymo sutartis, kai mokinys ar mokinio atstovas (tėvas, 

globėjas) pateikia atsiskaitymo lapelį. Atsiskaitymo lapelyje pasirašo atitinkamo skyriaus vedėjas, 

bibliotekininkas, bendrabučio budėtojas, grupės vadovas, buhalteris ir mokymo dalies administratorius.  

9. Vadovaudamasis įsakymu dėl mokymo sutarties nutraukimo, mokymo dalies administratorius 

išbraukia mokinį iš Mokinių registro. 

10. Grupės (klasės) vadovas įsakymo duomenis dėl mokymo sutarties nutraukimo įrašo į 

Elektroninį dienyną ir TAMO dienyno pranešimu informuoja kitus mokytojus, kad su mokiniu nutraukta 

mokymo sutartis.  

______________________ 

 

   


