MOKYMO SUTARTIS
201__m. ______________ d. Nr. SU(datą ir Nr. pildo įstaiga)
Šiauliai
Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras (toliau – švietimo teikėjas), juridinio asmens kodas
190539984, esantis adresu Žuvininkų g. 18, Šiauliuose, atstovaujamas direktoriaus Gintaro Oliškevičiaus,
veikiančio pagal Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro nuostatus, viena šalis, ir tėvas (mama) ar kitas teisėtas
vaiko atstovas (toliau – tėvai/globėjai), veikiantis išimtinai vaiko interesais, kita šalis, sudarė šią mokymo
sutartį (toliau – sutartis).
Tėvų (globėjų) vardas, pavardė:
Deklaruota gyvenamoji vieta:
Telefono Nr.
El. p.
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Švietimo teikėjo ir vaiko atstovo susitarimas dėl sąlygų tenkinti jo(-s) saviraiškos poreikius
sudarymo ir vaiko ugdymo pagal Neformaliojo vaikų švietimo sportinio ugdymo programą (žirgų
sportas).
Vaiko vardas, pavardė:
Asmens kodas:
Mokykla, klasė
Elektr. mokinio pažymėjimo Nr.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
2.1.Užtikrinti tinkamas ugdymosi sąlygas, saugumą ugdymo procese, kokybišką ugdymo
programos vykdymą.
2.2. Ugdyti vaiko dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas.
2.3. Sudaryti sąlygas vaiko atstovui dalyvauti parenkant ugdymo formas ir metodus.
2.4. Objektyviai ir nešališkai vertinti vaiko ugdymosi pasiekimus ir pažangą.
2.5. Teikti pedagoginę pagalbą.
2.6. Sudaryti galimybę vaiko atstovui stebėti ugdomąją veiklą.
2.7. Teikti informaciją apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, elgesį,
lankomumą ir kitą su ugdymu susijusią informaciją.
2.8. Teikti ir naudoti vaiko asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.
2.9. Vykdyti žalingų įpročių prevenciją, drausti įstaigoje vartoti tabaką, alkoholį ir kitas
psichiką veikiančias medžiagas.
2.10. Vaiko atstovui pageidaujant, išduoti reikalingus dokumentus per 3 darbo dienas po
sutarties nutraukimo.
2.11. Vykdyti kitas įstaigos nuostatuose numatytas funkcijas.
2.12. Laikytis sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.
3. Tėvai/globėjai įsipareigoja:
3.1.Užtikrinti punktualų ir reguliarų įstaigos lankymą, o nusprendus nutraukti sutartį
(nebelankyti būrelio), apie tai informuoti būrelio mokytoją.
3.2. Ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniesiems bei kitiems įstaigos bendruomenės
nariams.
3.3. Aprūpinti individualiomis ugdymo priemonėmis.
3.4. Bendradarbiauti su įstaigos vadovais, būrelių mokytojais.
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3.5. Privalo pateikti informaciją apie vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas,
jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo
sveikatai.
3.6. Informuoti būrelio mokytoją vaikui susirgus ar neatvykus dėl kitų priežasčių.
3.7. Sumokėti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-302
“Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą dydžių
sąrašą“ nustatytą mokestį už vaiko ugdymą – 20,00 Eur/mėn. (už 1 būrelį) grynais pinigais būrelio
mokytojui pagal Pinigų priėmimo kvitą arba pavedimu į įstaigos banko sąskaitą LT67 7300 0100 7572
2967, nurodant vaiko vardą, pavardę, būrelio pavadinimą. Mokestis mokamas pagal Šiaulių m.
savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-25 įsakymu Nr. A-1083 patvirtintą „Atlyginimo už
Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos
aprašą“.
3.8. Laiku informuoti įstaigą apie pasikeitusias teisės aktais nustatytų teisių į mokesčių
lengvatas sąlygas bei pristatyti būtinus dokumentus.
3.9. Atlyginti įstaigai vaiko padarytą žalą.
3.10. Laikytis sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, laiku pateikti (pristatyti) reikiamus
dokumentus, susijusius su ugdymo proceso organizavimu.
3.11. Atsako už teisingų duomenų pateikimą.
3.12. Pildo tik Neformaliojo vaikų švietimo gamtos pažinimo ir ekologinio ugdymo
programą lankančių vaikų tėvai (globėjai).
□ Sutinka kad, vaikas būrelio užsiėmimų metu, prižiūrint mokytojui, kontaktuotų (imtų į
rankas, liestų, glostytų ir pan.) su centro gyvūnais (išskyrus krokodilinius kaimanus, pitonus, smauglį,
beždžionėlę).
□ Nesutinka, kad vaikas būrelio užsiėmimų metu, prižiūrint mokytojui, kontaktuotų (imtų į
rankas, liestų, glostytų ir pan.) su centro gyvūnais (išskyrus krokodilinius kaimanus, pitonus, smauglį,
beždžionėlę).
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, KEITIMO, NUTRAUKIMO PAGRINDAI
4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas dalyvauja Jaunųjų
gamtininkų centro neformaliojo švietimo programoje (-ose).
5. Sutartis gali būti pakoreguota. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami papildoma
sutartimi ar priedu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
6. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai
pažeidus sutarties sąlygas.
7. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir išbraukti vaiką iš sąrašų:
7.1. dėl nepateisinamų priežasčių nesumokėjus mokesčio už būrelį už einamą mėnesį;
7.2. dėl nepateisinamos priežasties, vaikui į būrelio užsiėmimus neatvykus 4 kartus iš eilės
(per mėnesį).
8. Ginčai dėl ugdymo proceso organizavimo, įstaigos veiklos, sutarties sąlygų pažeidimo
sprendžiami centro taryboje.
9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną
kiekvienai šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Direktorius
A. V.

Gintaras Oliškevičius

Tėvai/globėjai
__________________
_________________________________________
(parašas)
(tėvų (globėjų) vardas, pavardė)
Sutarties nutraukimas: nebelanko būrelio,
(priežastis, įsakymo data ir Nr.)

