
         PATVIRTINTA 

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio   

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d.  

                                                   įsakymu Nr. V-59       

  

 

 

 

 

MOKYMO  SUTARTIS  
 

20 m. rugpjūčio   d. Nr. _________ 

 

 Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis, kodas 191429544, Švyturio g. 31, Pažagienių 

k., 36222 Panevėžio r. atstovaujamas  direktoriaus___________________________________ 

(toliau –  Mokykla) – viena šalis  ir  tėvai/ globėjai  (toliau – Tėvai), atstovaujantys vaiko 

interesams:                                      (reikalingą žodį pabraukti)   

 

________________________________________________________________________________        

(mamos vardas, pavardė, el. paštas  ir telefonas) 

_____________________________________________________________________________     

(tėčio vardas, pavardė, el. paštas  ir telefonas) 

_____________________________________________________________________________               

(gyvenamosios vietos  adresas:   gatvė, namo numeris – buto numeris, miestas/rajonas) 

 

– kita šalis, sudaro šią sutartį. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS  

 

 1. Mokykla įsipareigoja Tėvų  sūnų/dukrą _______________________________________  

                      (vardas, pavardė, asmens kodas)  

(toliau – mokinį) mokyti pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Čia gera augti“ ir pagal 

galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo saviraiškos poreikius.  Mokymosi forma – grupinis, mokymo 

organizavimo būdas – kasdienis.    

  

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2. Mokykla įsipareigoja: 

2.1.  padėti vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui būtinų kompetencijų, skatinti vaiko 

savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;  

2.2. ugdymo procesą organizuoti ir įgyvendinti vadovaujantis sisteminį neformalųjį 

ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais;  

2.3.  individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, remiantis vaiko pažinimu ir skiriant 

visoms vaiko raidos sritims – sveikatos, socialinei, kalbos, pažinimo, meninei – vienodą dėmesį, 

pritaikyti jį pagal galimybes specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams; 

2.4. užtikrinti vaiko fizinį, emocinį ir psichologinį saugumą mokytojų organizuotos 

veiklos užsiėmimuose, pasivaikščiojimų, renginių, švenčių, išvykų, ekskursijų, žygių metu; 

2.5. ugdymo proceso organizavimą grįsti lygių galimybių, kontekstualumo, 

veiksmingumo ir tęstinumo principais;  

2.6. ugdyti humaniškas (dorovės, etiketo ir pan.), pilietines bei patriotines (tautines), 

kūrybiškas nuostatas; 

2.7. užtikrinti Lietuvos  higienos normų reikalavimus atitinkančias ugdymo(si) sąlygas; 
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2.8. teikti logopedo ir pedagoginę pagalbą; pagal galimybes teikti psichologinę, socialinę, 

specialiąją pedagoginę, bendradarbiauti su specialiųjų poreikių vaikų individualios korekcinės 

pagalbos institucijomis; dėl objektyvių priežasčių, susijusių su vaiko raidos, sensorikos ar kitais 

sveikatos sutrikimais, negalint užtikrinti vaikui pakankamos psichologinės, specialiosios 

pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, ar kitų jo ypatingųjų poreikių, ar 

derindama tiek vaiko, tiek kitų mokyklos vaikų bei mokyklos bendruomenės narių interesus, taip 

pat tardamasi su Tėvais, atsakingomis tarnybomis, siūlyti jam lankyti kitą, jo specialiuosius 

poreikius atitinkančią ugdymo įstaigą; 

2.9.  ugdymosi pasiekimus vertinti objektyviai ir nešališkai, vadovaujantis individualios 

pažangos principu, fiksuoti vertinimą du kartus per metus; 

2.10. teikti vaiko tėvams informaciją apie ugdymosi sąlygas, vaiko pasiekimus, pažangą ir 

elgesį;   

2.11. nedelsiant tėvams pranešti apie vaiką ištikusią nelaimę, suteikti pirmąją medicinos 

pagalbą;  

2.12. sudaryti galimybę mokiniams pavalgyti šilto maisto ir teikti nemokamą maitinimą 

įstatymų nustatyta tvarka;  

2.13. reikalauti, kad tėvai imtųsi konkrečių veiksmų koreguojant netinkamą vaiko elgesį;  

2.14. pastebėjus smurto atvejį nedelsiant,  pranešti smurtaujančio (smurtaujančių), smurtą 

patyrusio (patyrusių) vaiko (vaikų) tėvams/globėjams, o įtarus smurtą prieš vaiką informuoti vaiko 

teisių apsaugą vykdančias institucijas;  

2.15. inicijuoti tėvų dalyvavimą įstaigos savivaldoje, bendradarbiauti su tėvais sprendžiant 

įstaigos valdymo, veiklos, ugdymo proceso organizavimo, mokinių ugdymosi klausimus. Žodžiu ar 

raštu išklausyti tėvų pageidavimus, norus, siūlymus bei juos svarstyti Mokyklos taryboje;  

2.16. pagarbiai priimti ir vertinti vaikų reiškiamas idėjas ir iniciatyvas, jas naudoti 

sprendžiant veiklos tobulinimo klausimus; 

2.17. inicijuoti įstaigos labdaros ir paramos akcijas, tėvų pagalbą tvarkant Mokyklos 

aplinką, organizuojant renginius;  

2.18. organizuoti papildomojo ugdymo veiklą atsižvelgiant į vaiko poreikius ir Mokyklos 

galimybes ir papildomai leisti veikti mokamiems būreliams;   

2.19. pagal tėvų pageidavimą bei poreikius papildomai organizuoti tėvų švietimo 

programas;  

2.20. tėvams pageidaujant leisti jiems būti kartu su vaiku grupėje, pirmą mėnesį, iš anksto 

susitarus su grupės auklėtoja, stebėti vaiko ugdymąsi grupėje, talkinti ikimokyklinio ugdymo 

mokytojui ugdymo procese 

2.21. skelbti informaciją apie Mokyklos veiklą interneto svetainėje, socialiniuose 

tinklalapiuose, el. dienyne; 

2.22. vaikų atvaizdus ir/ar vaizdo medžiagą naudoti virtualioje erdvėje ar spaudiniuose tik 

gavus tėvų sutikimus;  

2.23. konfidencialiai tvarkyti mokinio ir tėvų/globėjų asmens duomenis, gautus šios 

sutarties pagrindu šios sutarties vykdymo tikslais; 

2.24. baigiantis ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui, teikti rekomendacijas 

dėl ugdymo tęstinumo, užtikrinti galimybę vaikui toliau ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą. 

3. Tėvai įsipareigoja: 

3.1. sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas, saugoti nuo smurto, prievartos ir 

išnaudojimo, nuolat rūpintis emocine ir dvasine vaiko sveikata ir gerove;  

3.2. bendradarbiauti su Mokyklos mokytojais, pagalbos specialistais ir Mokyklos 

vadovais bei ugdyti humaniškas (dorovės, etiketo ir pan.), pilietines bei patriotines (tautines), 

kūrybiškas vaiko nuostatas;  

3.3. sumokėti vaiko išlaikymo mokestį pagal Panevėžio rajono savivaldybės sprendimu priimtą 

tvarkos aprašą bei vykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi; 
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3.4. vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę atvesti tik sveiką, neturintį užkrečiamųjų ligų 

požymių (nekarščiuoja, nesiskundžia skausmu, neviduriuoja, nevemia, aštriai nekosti, nėra pūlingų 

išskyrų iš nosies), taip pat neturintį utėlių ar glindų; 

3.5. vaiką išleisti tvarkingai apsirengusį ir švarų, atitinkančiais oro sąlygas drabužiais ir 

avaline, įdėti tinkamą apavą avėti grupėje, pasitarti su grupės mokytoja dėl poreikio įdėti 

sauskelnes, rūbus miegojimui ir atsarginius rūbus persirengimui išsitepus/sušlapus; 

3.6. ugdyti  vaiko higienos įgūdžius ir neprieštarauti, kad sveikatos priežiūros 

specialistas, reikalui esant, patikrintų vaiko higieną; 

3.7. vykdyti mokytojų, kitų specialistų, teikiančių pedagoginę pagalbą, pedagoginės 

psichologinės tarnybos  rekomendacijas ir VGK komisijai paprašius, (pagal poreikį) pateikti 

įrodymus; 

3.8.  laiduoti vaiko dalyvavimą Mokyklos organizuojamose ekskursijose, išvykose, 

žygiuose ir atsiskaityti už teikiamas paslaugas (jei teikiama paslauga yra mokama);  

3.9. dokumentus, kurių pagrindu taikomos mokesčio lengvatos, pristatyti grupės 

mokytojai iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos;  

3.10. sumokėti mokestį už vaiko išlaikymą Mokykloje už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 

20 d.; 

3.11. rūpintis, kad kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. būtų patikrinta vaiko sveikata, 

pateikti Mokyklai reikiamą informaciją, vaikui susirgus arba dėl kitos priežasties neatvedus į grupę: 

3.11.1. tą pačią dieną iki 8.30 val. informuoti grupės mokytoją arba administraciją; 

3.11.2. pateisinti vaiko nelankymą pagal Vaikų lankomumo apskaitos ir mokyklos 

nelankymo prevencijos tvarkos aprašą;  

3.12. bendradarbiauti su Mokyklos vadovais ir mokytojais, koreguojant ir kontroliuojant 

vaiko ugdymąsi ir elgesį,  informuoti mokyklą apie vaiko mokymosi sunkumus, vaiko sveikatos 

būklę, galinčią turėti įtakos ugdymui.  

3.13. informuoti grupės mokytoją apie vaiko sveikatos būklę ar specialiuosius poreikius 

(ugdymosi ar maitinimosi), šeimos pasikeitimus, galinčius turėti įtakos ugdymui mokykloje;  

3.14. atlyginti Mokyklai vaiko padarytą žalą pagal Civilinio kodekso 6.275 straipsnį; 

3.15. talkinti tvarkant Mokyklos aplinką, organizuojant renginius, remiant labdaros ir 

paramos akcijas; 

3.16. pagal galimybes pasirūpinti vaiko gyvybės ir nelaimingų atsitikimų draudimu; 

3.17. neleisti vaikui neštis vertingų ir pavojingų daiktų (mobiliųjų telefonų, fotoaparatų, 

elektroninių žaidimų, pinigų, aštrių daiktų, vaistų ir pan.) bei maisto produktų, galinčių sukelti 

pavojų vaikų sveikatai ir saugumui (saldumynų su kremu ar šokoladu, gėrimų su dažikliais, 

konservantais, saldikliais, bulvių traškučių ir pan.).  

3.18. aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemonėmis (priemonėmis dailės ir 

technologijų pamokėlėms, fizinio ugdymo pamokėlėms skirta apranga ir kt.); 

3.19. išreikšti savo valią dėl vaiko atvaizdo naudojimo mokyklos veiklos viešinimo tikslais  

papildomu susitarimu; 

3.20. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti kitų asmenų privatumą ir teises, neskleisti 

kitų asmenų privatumą pažeidžiančios informacijos, taip pat neskelbti jokių įrašų, vaizdo ar garso 

medžiagos, kuriuose būtų užfiksuoti mokyklos darbuotojai, mokiniai (jų atvaizdas ir /ar balsas), taip 

pat mokyklos patalpos, turtas, išskyrus kai dalinamasi su mokykla suderinta ar pačios mokyklos 

paviešinta informacija apie mokyklos veiklą, jos mokinių pasiekimus ir pan.;  

3.21. užtikrinti, kad vaikas atvyktų ne anksčiau kaip 7.12 val., o išvyktų ne vėliau kaip 

18.00  val., vaiką privalo atlydėti ir pasiimti vienas iš tėvų, nebent yra parašytas tėvų įgaliojimas dėl 

kito teisėto vaiko atstovo; 
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III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR 

NUTRAUKIMAS 

 

 4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs ikimokyklinio 

ugdymo programą. Sutarties pabaigimas nėra fiksuojamas parašais. Laikoma, kad sutartis nustoja 

galioti, kai tėvai raštu prašo nutraukti sutartį ir išbraukti vaiką iš Mokyklos vaikų sąrašų.  

5.  Sutarties nutraukimas neatleidžia Tėvų nuo prievolės sumokėti už suteiktas paslaugas. 

6. Sutartis gali būti keičiama, papildoma abipusiu raštišku susitarimu. Sutarčių pakeitimai 

įforminami prieduose, tai įtvirtinant abejų šalių parašais. 

7. Sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą ir 

pateikus argumentus, taip pat pažeidus Sutarties sąlygas.  

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

8. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, Mokyklos veiklos, sutarties nevykdymo 

klausimai sprendžiami Mokyklos-darželio taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant savininko teises 

ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią (po vieną 

kiekvienai šaliai). 

 

Sutarties šalių parašai: 

 

Mokykla:  

______________                 _________________                                    ______________________ 
         (pareigos)                                                                                      (parašas)                                                              (vardas, pavardė) 

 

 

Abiejų tėvų vardu: 

  ______          _______________________                 ____________________ 

     (tėvas, globėjas)                                                     (parašas)                                                             (vardas, pavardė) 


