
PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGU SUTARTIS
2022 m. d. Nr.

Prie5mokyklinio ugdymo paslaugq sutartis sudaroma tarp Ukmerges vaikrl lop5elio-darZelio

,,Vaikyst€" (toliau - Mokykla) kodas 190324661, Stoties g. 8, LT-20119 Ukmerge, atstovaujamo direktores
Jolitos eepelionienes, veikiandios pagal Mokyklos nuostatus ir Tevq (globejq/rfipintojq) (toliau - Tevai),
atstovaujandiq vaiko interesus.

(Tevq vardas, pavarde)

(faktines gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pa5tas)

PrieSmokyklinio

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

ugdymo paslaugq sutartimi (toliau - Sutartis) Mokykla isipareigoja teikti
ugdymo paslaugas toliau - Ugdytinis, o Tdvai

(Vaiko vardas, pavarde)

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

atitinkamoms amZiaus grupems pagal LR Svietimo ir mokslo ministerijos bei Ukmergds rajono savivaldybes
(toliau - Savivaldybe) patvirtintas programas, rekomendacijas, tvarkos apraius ir kitus norminius teises aktus
ir sistemin!neformalaus ugdymo plano (anglq k.) sudarymq ir igyvendinim4.

II SKYRIUS
SUTARTIES SALIU NIPAREIGOJIMAI

1. Mokykla isipareigoja:
1. f . igyvendinti prieimokyklinio ugdymo programq, ugdymosi pasiekimus vertinti objektyviai ir ne3ali5kai;
1.2. uZtikrinti, kad paslaugos atitiktq Ugdytinio poreikius, teikti pedagoging, specialiqjq pedagoging pagalb4

specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems Ugdy'tiniams, bendrauti ir bendradarbiauti su jq tevais;
1.3. organizuoti medicining pagalb4 Ugdytiniui nelaimes atveju; Ugdytiniui susirgus ar susiZeidus informuoti
Tel'us;
1.4. organizuoti papildomo ugdymo veikl4 atsiZvelgiant i Ugdytinio poreikius ir istaigos galimybes;
* Ui papildomos, TewT pageidavimu vykdomos mokamos veiklos ftureli4 ir kt.) kolrybg Molq,kla neatsako;
1.5. koordinuoti Ugdytiniq ugdymo dienq lankomumQ, stebeti jo elgesi, pasiekimus ir kitq pareigq vykdym4,
apie tai informuoti Tevus ir saugoti Sios informacijos konfidencialum4;
1.6. bendradarbiauti su Tevais sprendZiant ugdymo proceso organizavimo, Ugdytiniq ugdymosi klausimus,
inicijuoti Tevq dalyvavim4 Mokyklos savivaldoje;
1.7. tvarkyti Ugdytinio asmens duomenis vadovaujantis Asmens duomenq teisines apsaugos istatymu.
2. Mokykla turi teisg:
2.1. savo nuoZiflra kurti ir tai\rti pedagogines veiklos programas, metodus ir formas;
2.2. Sutartyje nustatytomis sqlygomis ir tvarka atsisakyti teikti prie5mokyklinio ugdymo paslaugas ir
nutraukti 5i4 sutartj savo iniciatyva;
2.3. konsultuotis ir informuoti apie rimt4 Sutarties paZeidimq atitinkamas institucijas;
2.4. relkalauti, kad Tevai imtqsi konkrediq priemoniq del netinkamo Ugdytinio elgesio;
2.5. atsisakyti teikti informacij4 ne Ugdytiniq tevams.
3. T6vai isipareigoja:
3.1. uZtikrinti vaiko punktualq ir reguliary privalom4 Mokyklos lankym4, uZtikrinti, kad i Mokykl4
Ugdytinis atvyktq ne veliau kaip 9 val.;
3.2. pirmq Ugdytinio neatvykimo dien4 informuoti telefonu grupes aukletoj4 ar aukldtojos padejej4 apie

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

3.4. leisti patikrinti Ugdytinio sveikat4 bei asmens higien4 Mokyklos sveikatos prieZitros specialistui ar
pedagogams;
3.5. pasiimti Ugdytini i5 Mokyklos po to, kai Tevams buvo prane5ta apie itariamq Ugdytinio Iigq ar

susiZeidim4;
3.6. r[pintis, kad Ugdytinis laiku (kiekvienais metais) pasitikrintg sveikat4, informuoti apie bet kokius

specialius Ugdytinio poreikius (ugdyrnosi, maisto, alergijos ir pan.);
3.7. atvesti Ugdytin! i Mokykl4 sveikq, Svarq, aprengt4 tvarkingais, Svariais drabuZiais, esant tinkamoms oro

s4lygoms, neprie5tarauti jo i5vedimui i lauk4, pasirupinti atsarginiais drabuZiais Ugdytiniui perrengti;



3.8. laiku, nustatyta tvarka ir terminais sumoketi Savivaldybes nustatyto dydZio mokesti uZ teikiamas
paslaugas ir uZ Tevq pageidavimu Ugdytiniui teikiamas papildomas paslaugas Mokykloje;
3.9. atlyginti Ugdytinio padarytq materialing Za14 Mokyklai ar kitiems asmenims, kuri4 Ugdytinis padaro
bfrdamas Molrykloje;
3.10. Ugdytini privalo atlydeti i Mokykl4 ir pasiimti i5 Mokyklos suauggs asmuo;
3.11. neleisti Ugdytiniui ne5tis iMokykl4 vertingq ir pavojingq daiktq (i5maniqjq laikrodZiq apyrankiq,
mobiliqjq telefonq, fotoaparatq, elektroniniq Zaidimq, pinigq, a5triq daiktrl, 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.);
3.12. gerbti Mokyklos darbuotojq ir kitq Mokykloje esandiq asmenrl privatum4 ir teisg ! duomenq apsaugg.
Slapta neira5in€ti vaizdo, garso ira5q, neskelbti ir kitaip neplatinti Mokykloje padarytq nuotraukq, vaizdo,
garso jra5q.

3.13. ugdyti Ugdytinio pagarb4 mokytojams,bendraamliams bei Mokyklos bendruomenes nariams;
3.14. dometis Ugdytinio ugdymosi rezultatus, i5kylandias socializacijos, psichologines ar pedagogines
problemas;
3.15. teikti sillymus del ugdymo darbo organizavimo, ugdymo kokybes gerinimo, dalyvauti Tevams
skirtuose renginiuose, susirinkimuose, savivaldoje, talkinti tvarkant Mokyklos aplink4;
3.16. vaikui baigus prie5mokyklinio ugdymo grupg, Tevai isipareigoja leisti savo vaik4 ! l-4 klasg, praiymus
teikti ibendrojo ugdymo mokyklas iki vasario I dienos.
4. T€vo atsakomybd:
UZ piktnaudZiavimq tevq valdZia, neveikim4 vaiko labui, nesilaikym4 ar piktnaudLiavimq sutartyje,
Mokyklos ugdymo dienq lankomumo apskaitos tvarkoje nustatytais susitarimais del vaikq lankomumo
pateisinimo Tevas atsako pagal Lietuvos Respublikos administraciniq nusidengimq kodekso (toliau - LR
ANK) 80 straipsnio 1,2 ir 3 dalj. Jei Tevas nesilaiko minetq LR ANK straipsniq nuostatq, Mokykla turi teisg
kreiptis i policij4, Valstybes vaiko teisirl apsaugos ir ivaikinimo tamybos prie Socialines apsaugos,ir darbo
ministerijos teritorinius padalinius, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos Svietimo
kokybes ir regionines politikos departament4.

III SKYRIUS
SUTARTIES ISIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

5. Sutartis lsigalioja nuo jos pasira5ymo dienos ir galioja iki Ugdytinis baigs prie5mokyklinio ugdymo
program4.
6. Sutartis gali bfiti nutraukta:
6.1, 5a1iq susitarimu;
6.2. Tevams viena5ali5kai parei5kus apie Sutarties nutraukim4 prie5 10 darbo dienq;
6.3. Mokykla viena5aliSkai gali nutraukti Sutarti:
6.3.1 Tevai nuolat paZeidineja Sutarlies reikalavimus;
6.3.2. Tevai veluoja atsiskaityti uZ teikiamas paslaugas 2 menesius. Sutarties nutraukimas neatleidZia nuo
prievoles sumoketi uZ suteiktas paslaugas.
7. Ugdytiniai, nelankg Mokyklos daugiau nei du mdnesius be pateisinamos prieZasties (pateisinama
prieZastis - liga, pateikus vieno i5 Tevq informacij4 raSflr pirmq dienq atvedus vaik4 i istaig4, Tevtl atostogq
metas, vasaros metas ir kitos svarbios prieZastys), pa5alinami i5 lankandiqjq s4raSo Mokyklos vadovo

!sakymu.
8. Visi Sutarties pakeitimai, priedai ir papildymai sudaromi tik ra5tu, Sutartis turi biiti registruota teises aktq
nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
GINEU SPRENDIMAS

9. Gindytini ugdymo proceso organizavimo, Molryklos veiklos, sutarties paZeidimo klausimai sprendZiami
Salirns geranoriSkai bendradarbiaujant. Gindytini klausimai pirmiausiai aptariami su gnrpes aukletoju,
direktoriaus pavaduotoju ugdyrnui, kitais specialistais. Neradus sprendimo, kreipiamasi i Mokyklos
direktoritl.
10. Tevq pra5ymus del gindq objektyvumo nagrineja direktoriaus isakymu sudaryta komisija, kuri4 sudaro

administracij os, mokytojq ir Ugdytinio atstovai.
Sutarties Saliq paraSai:
Direktorius
A.V.

Tevai

(para5as)
Jolita eepelioniene

(vardas, pavarde)

(para5as) (vardas, pavarde)


