
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGU SUTARTIS
2022 m. d. Nr.

Ikimokyklinio ugdymo paslaugq sutartis sudaroma tarp Ukmerges vaikq lop5elio-darZelio

,,Vaikyste" (toliau - Mokykla) kodas 190324661, Stoties g. 8, LT-20119 Ukmerge, atstovaujamo direktores
Jolitos Cepelionien€s veikiandios pagal Mokyklos nuostatus ir Tevq (globejq/rupintojq) (toliau - Tevai)o
atstovauj andiq vaiko interesus.

(Tevq vardas, pavarde)

(faktines gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. paitas)
I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS
Ikimokyklinio ugdymo paslaugq sutartimi (toliau - Sutartis) Mokykla isipareigoja teikti

ugdymo paslaugas toliau - Ugdfinis, o Tevai
(vardas, pavard€)

isipareigoja apmoketi uZ Sias paslaugas bei vykdy.ti visus isipareigojimus, prisiimtus Sutartimi.
Ugdymo paslaugos apima ugdymo programos ,,MaLais Zingsneliais link didelio kelio"

atitinkamoms amZiaus grupems pagal LR Svietimo ir mokslo ministerijos bei Ukmerges rajono savivaldybes
(toliau - Savivaldybe) patvirtintas programas, rekomendacijas, tvarkos apra5us ir kitus norminius teises aktus
ir sisteminineformalaus ugdymo plano (anglq k.) sudarym4 ir lgyvendinim4.

II SKYRIUS
surARTrEs s,l,lrrJ ISrpARErcoJrMAr

1. Mokykla isipareigoja:
L 1. lgyvendinti ikimokyklinio ugdymo program4.
1.2. uZtikrinti, kad suteiktos paslaugos atitiktq galiojandius teises aktus;
1.3. uZtikrinti, kad paslaugos atitiktq ugdyinio poreikius, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turini,
pritaiky.ti j i specialiqjq poreikiq turintiems Ugdyiniams;
1.4. teikti pedagoging, speciali4j4 pedagoging pagalb1, bendrauti ir bendradarbiauti su specialiqjq ugdymosi
poreikiq turindiq Ugdytiniq individualios korekcines pagalbos institucijomis;
1.5. organizuoti medicining pagalb4 Ugdytiniui nelaimes atveju. Ugdytiniui susirgus ar susiZeidus informuoti
Tevus;
1.6. organizuoti papildomo ugdymo veikl4 atsiZvelgiant iUgdytinio poreikius ir istaigos galimybes;
* Ui papildomos, Svietimo jstalymu nereglamentuotos, bet Tev7 pageidavimu vykdomos mokamos veiklos
(burelirl, uisiemimtl, studijtl ir k.) kolrybg Molqtkla neqtsako.
1.7. ugdymosi pasiekimus vertinti objektyviai ir ne5ali5kai, vadovaujantis individualios paZangos principu;
1.8. teikti informacij4 apie Ugdytinio pasiekimus, elgesi Tevams ir saugoti Sios informacijos
konfidencialum4.
1.9. bendradarbiauti su Tevais sprendZiant ugdymo proceso organizavimo, Ugdytiniq ugdymosi klausimus,
inicij uoti Tevq dalyvavi m4 Mokyklo s savivaldoj e ;

1.10. tvarkyti Ugdytinio asmens duomenis vadovaujantis Asmens duomenq teisines apsaugos istatymu.
2. Mokykla turi teisg:
2.1. savo nuoZitira kurti ir tailqrti pedagogines veiklos programas, metodus ir formas;
2.2. Sutartyje nustat5rtomis s4lygomis ir tvarka atsisakyti teikti ikimokyklinio ugdymo paslaugas ir nutraukti
5i4 sutarti savo iniciatyva;
2.3. atsisakyti teikti informacij4 ne Ugdytinio tevams;
2.4. konsultuotis ir informuoti apie rimt4 Sutarties paZeidim4, atitinkamas institucijas;
2.5. reikalauti, kad Tevai imtqsi konkrediq priemoniq del netinkamo Ugdyinio elgesio;
2.6. siekiant tinkamai igyvendinti Sutarties reikalavimus, teikti tinkamas ugdymo paslaugas bei igyvendinti
kitus teises aktuose nustatytus reikalavimus.
3. T6vai isipareigoja:
3.1. atvestiUgd)'tini iMokykla sveik4,Svarq, aprengt4tvarkingais, Svariais drabuZiais, esanttinkamoms oro
s4lygoms, neprie5tarautijo i5vedimui i 1auk4, pasirDpinti atsarginiais drabuZiais Ugdytiniui penengti;
3.2. pirm4 Ugdl.tinio neatvykimo dien4 informuoti telefonu grupes aukletoj4 ar aukletojos padejej4 apie

Ugdytinio lig4 ar kit4 Mokyklos nelankymo prieZasti;
3.3. susitartais terminais, bldais pateikti gupes aukletojai pateisinim4 del vaiko praleistq ugdymosi dienq;



3.4. leisti patikrinti Ugdytinio sveikat4 bei asmens higien4 Mokyklos sveikatos prieZiiiros specialistui ar
pedagogams, pasiimti Ugdytini i5 Mokyklos po to, kai Tevams buvo praneita apie itariam4 Ugdytinio lig4 ar
susiZeidim4;
3.5. rlpintis, kad Ugdytinis laiku (kiekvienais metais) pasitikrintq sveikat4, informuoti apie bet kokius
specialius Ugdyinio poreikius (ugdymosi, maisto, alergijos ir pan.);
3.6. uZtikrinti, kad i Mokykl4 Ugdytinis atryktq ne veliau kaip 9 val:
3.7. laiku, nustatl4a tvarka ir terminais sumoketi Savivaldybes nustagrto dydLio mokesti uZ teikiamas
paslaugas ir uZ Tevq pageidavimu Ugdliniui teikiamas papildomas paslaugas Mokykloje;
3.8. atlyginti Ugdytinio padar)'t4 materialing Zal4 Mokyklai ar kitiems asmenims, kuri4 Ugdytinis padaro
bDdamas Mokykloje;
3.9. Ugdytiniprivalo atlydeti iMokykl4 ir pasiimti i5 Mokyklos suauggs asmuo;
3.10. neleisti Ugdytiniui ne5tis iMokykl4 vertingq ir pavojingq daiktq (i5maniqjq laikrodZiq apyrankiq,
mobiliqjq telefonq, fotoaparatq, elektroniniq Zaidimq, pinigq, a5triq daiktq, vaistq ir pan.) bei maisto
produktq, galindiq sukelti pavojq vaikq sveikatai ir saugumui (saldumynq su kremu ar Sokoladu, gerimq su

daZikliais, konservantais, saldikliais, bulviq tra5kudiq ir pan.);
3.11. gerbti Mokyklos darbuotojq ir kitq Mokykloje esandiq asmenrl privatum4 ir teisg i duomenq apsaug4.
Slapta neira5ineti vaizdo, garso ira5q, neskelbti ir kitaip neplatinti Mokykloje padarytq nuotraukq, vaizdo,
garso ira5q;
3.12. dometis Ugdytinio ugdymosi rezultatais, i5kylandiomis socializacijos, psichologinemis ar
pedagoginemis problemomis;
3.13. teikti si[lymus del ugdymo darbo organizavimo, ugdymo kokybes gerinimo, dalyvauti T€vams
skirtuose renginiuose, susirinkimuose, savivaldoje, talkinti tvarkant Mokyklos aplink4.

III SKYRIUS
SUTARTIES ISIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

4. Sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo dienos ir galioja iki Ugdytinis baigs ikimokyklinio ugdymo
program?.
5. Sutartis gali buti nutraukta:
5.1. Saliq susitarimu;
5.2. Tevams viena5ali5kai parei5kus apie Sutarlies nutraukim4 prieS 10 darbo dienq;
5.3. Mokykla viena5ali5kai gali nutraukti Sutarti:
5.3.1 Tevai veluoja atsiskaityti uZ teikiamas paslaugas 2 menesius. Sutarties nutraukimas neatleidZia nuo
prievoles sumoketi uZ suteiktas paslaugas.
5 .3 .2. T dv ai nuolat paZe idinej a Sutarti es reikalavimus ;
6. Ugdy'tiniai, nelankg Mokyklos daugiau nei du mdnesius be pateisinamos prieZasties (pateisinama
prieZastis - liga, pateikus vieno i5 tevq ar globejq informacij4 ra5tu pirm4 dien4 atvedus vaik4 i istaig4, tevq
atostogq metas, vasaros metas ir kitos svarbios prieZastys), pa5alinami i5 lankandiqjq s4raSo Mokyklos
vadovo isakymu.
7. Visi Sutarties pakeitimai, priedai ir papildymai sudaromi tik ra3tu, Sutartis turi buti registruota teises aktq
nllstab4a tvarka.

IV SKYRIUS
GINEU SPRENDIMAS

8. Gindytini ugdymo proceso organizavimo, Mokyklos veiklos, sutarties paZeidimo klausimai sprendZiami
Salims geranori5kai bendradarbiaujant. Gindytini klausimai pirmiausiai aptariami su grupes aukletoju,
direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kitais specialistais. Neradus sprendimo, kreipiamasi i Mokyklos
direktoriq.
9. Tevq pra5ymus del gindq objektyvumo nagrineja direktoriaus isakymu sudaryta komisija, kuri4 sudaro
adm i nistracij os, pedagogq ir Ugdytinio atstovai.

Sutarties Saliq para5ai:
Direktorius
A.V.

Tevai

(paraias)
Jolita iepelioniene

(vardas, pavarde)

(para5as) (vardas, pavarde)


