
MOKTNTV PRTEMTMO I TELSTU MENO MOKYKLA
SUl'ARTIS

20 m. d. Nr.

(oliau - Svietimo teikejas), arstovaujamas antjidjlt)ontautas - alemorius

ir prasym4 pateikEs asmuo,_ 
( vardas' pavarde' pareigos )

( adresas )

alstovaujantis
( ntokilrio vardas. pavarda ir asDrens kodas )

interesus ( toliau - Klientas ), sudareme Siq sutarti:

I. SUTARTIESSALIUISIPAREIGOJIMAI

1.10. Mokym4 organizuoti vadovaujantis aktyvumo, savanoriSkumo, savarankiSkumo,
s4moningumo principais;

1.11 Sudaryti Mokiniui saugias
saugum4 uZsiemimq metu;

ir sveikas ugdimosi s4lygas, prisiimti atsakomybg uZ Mokinio

1.12. Teikti Mokinio tevams (globejams, rupintojams) informacijq apie jo ugdymosi rezultatus
ir elgesi;

1 .13. UZtikrinti, kad Mokini ugdys kvalifikuoti specialistai;
1.14. Padeti Mokiniui pletoti fvairius jo savi5vietos interesus, formuoti doroves ir sveikos

gyvensenos pagrindus, lavinti gebejim4 jais vadovautis, diegti Mokiniui darb5tumo, atsakomybes,
pilietiSkumo, pasitikejimo, savarankiskumo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sa, p.inciprr.

1.15. Informuoti Klient4 apie pasikeitusi mokesti uZ vaiko ugdym4.
1.16. Kiri isipareigo jimai 

a;ffi
2. Kliontas isipareigoja:
2.1. Lcisti mokiniui lankyti

lltclt.

( nelormalqij vaik! Svietim4 teikiandios jstaigos pavadinirnas ir kodasJ

1. Svietimoteik6jasisipareigoja:
1.1 . Ugdyti Mokini vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo, neformalaus

Svietimo ir formalqjf Svietim4 papildandio ugdymo programr-l nuostatomis;
1.2. UZtikrinti tinkamas ugdymo (-si) sqlygas, saugumo ugdymo procese, esant ekstremaliai

situacijai taikyti nuotolini ir kombinuot4 ugdym4;
1 .3. Obj ektyviai ir neSaliSkai vertinti vaiko ugdymo (-si) pasiekimus ir paiang4;
1.4. Mokiniui, lankiusiam ir nebaigusiam Svietimo programos, iSduoti pazym4 apie i5klausytq

program4;

_ 1.5. Mokiniui, baigusiam vis4 ir uZ j4 visi5kai atsiskaidiusiam formalqji Svietim4 papildandio
ugdymo programq ir i5klaususiam Sios programos Mokyklos numatytus ugdyrio branduolio^ dalykus,
iSduoti Lietuvos Respublikos nustatyto pavyzdiio neformaliojo vaikq ivietinr-o p alymqim4, kurio kodas
9201;

1.6. UZtikrinti, kad Svietimo teikejo vykdomas asmens duomenq tvarkymas atitiktrl Bendrojo
duomenq apsaugos reglamento (ES) 20161679 bei Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatymo nuostatas;

1.7. Teikti Mokiniui dalinai mokamas Telsiq meno mokyklos ugdymo paslaugas;
1.8. UZtikinti neformaliojo vaikq Svietimo paslaugq teikim4 prgd IUo-tlnio pasirinktq

ugdymo program4;
1.9. Ugdymo proces4 organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais, kitais teises

aktais, ugdymo istaigos nuostatais;

( neforD)aui vaikq Svietirn4 teikiandios istaigos pavadinimas ir

(dalyko, inslnrmellto pavadiDimas )



2
2.2. Tel5iq rajono savivaldybes tarybos nustatytq menesini mokesti privalo sumoketi iki

einamo menesio 10 dienos, pavedimu i mokyklos s4skait4 Luminor bankas LT444O1OO42sOO315225,
imones kodas 190590637 . (Mokejimo paskirtyje nurody.ti mokinio vard4, pavardg);

2.3. Praneiti mokyklos vadovui apie Zinom4 smurto mokykloje atvei i, o apie vies4 patydiq
kibemetineje erdveje fakt4 - Lietuvos Respublikos viesqjq ry5iq reguliavimo 

- 

tarnybai adiesu:
www. draugiskasintemetas. lt

2.4. Uztikrinti, kad mokinys:
2.4.1 'Laikytt1si Svietimo fstaigos vidaus tvarkos taisykliq ir kitq dokumentr1 reglamentuojandiq

istaigos bendruomenes nariq veikl4;
2.4.2. Punktualiai ir reguliariai lankytq uZsiemimus;
2.4.3.Pagarbiai elgtqsi su kitais Svietimo istaigos bendruomenes nariais;
2.4.4.Dalyv a$v,Svietimo istaigos renginiuose;
2.4.5. Turetq individualias mokymosi priemones.
2.5. Bendradarbiauti su mokytojais ir mokyklos vadovybe sprendZiant mokinio

klausimus;
ugdymo

2.6. Atlyginti Svietimo istaigai del mokinio kaltes padarytq Lal4 (pagal Civilinio kodekso 6.275
straipsni);

2.7. Nedelsiant informuoti Svietimo teikejq apie mokinio sveikatos sutrikimus, i kuriuos turetq
atsiivelgti Svietimo teikej o darbuotojai;

2.8. Sutinku, kad mano vaikas dalyvautq konkursuose, festivaliuose, rajoniniuose ir
respublikiniuose renginiuose;

2.9. Ki ti isipareisoiimai

II. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

3. Sutartis isiga|iojanuo20...,....m..........,m6n...........d.
4. Sutarlis galioja:
4.1. Iki mokinio pasirinkto ugdymo programos baigimo;
4.2. Iki sutarties nutraukimo;
5. Sutartis gali bDti nutraukta:
5.1. Mokinio iniciatyva;
5.2. Svietimo teikejo iniciatyva;
5.3. Abiejq Saliq susirarimu;
5.4. Mokiniui pakeitus ar nustojus lankJti pasirinktq specialybg.
6. Mokiniui baigus pasirinktos specialybes mokymo program4, sutatis nutr[ksta savaime.
7. Salis, inicijuojanti sutafiies nutraukim4, informuoja kitq Sali ir nurodo sutarties nutraukimo

prieZasti (is).
8. Sutarlis gali buti pakeista abiejq Saliq susitarimu.

III. BAIGIAMOSIOSIOS NUOSTATOS
9. Gindytini ugdymo proceso organizavimo, Svietimo istaigos veiklos, sutarlies paZeidimo

klausimai sprendZiami istaigos taryboje, mokytojq taryboje, dalyvaujant suinteresuotoms Salims
(suinteresuotiems asmenims).

10. Sutarties Salys parei5kia, kad perskaite sutarti, suprato jos turin! ir jq pasirase kaip
dokument4, atitinkantijq vali4 ir tikslus.

Sutarties Saliq paraiai:

Svietimo teikejas
Direktorius Antanas Kontautas

(vardas, pavarda)(parasas)

Klientas

(paraias) (vardas, pavarde)


