VILNIAUS „AUŠROS“ MOKYKLOS-DARŽELIO
MOKYMOSI PRADINĖSE KLASĖSE
SUTARTIS
2015 m. _________mėn _____ d. Nr. ______
Vilniaus „Aušros“ mokykla-darželis, įm. kod. 190032365,
Medeinos g. 5, LT-09210 Vilnius, tel: 2470411
(mokyklos visas pavadinimas, kodas, adresas)
(toliau-Švietimo teikėjas ), atstovaujamas

Editos Kaniavaitės, direktorės,
(vardas, pavardė, pareigos,)

viena šalis ir tėvai/globėjai (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko
interesus,
________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, adresas ir telefonas)
________________________________________________________________________________
kita šalis, sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą
________________________________________________________________________________
(mokinio(-ės) vardas, pavardė, gimimo data)
mokyti pagal pradinio ugdymo programą kodas 101001001 ir pagal galimybes sudaryti sąlygas
tenkinti jo/s saviraiškos poreikius.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Mokykla-darželis įsipareigoja:
1.1. ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis LR Konstitucija, Švietimo įstatymu,
Specialiojo ugdymo įstatymu, Bendrosiomis programomis, Išsilavinimo standartais, švietimo ir
mokslo ministro įsakymais, kitais teisės ir steigėjo norminiais aktais, Vilniaus “Aušros“ mokyklosdarželio Nuostatais ir mokyklos-darželio darbo tvarkos taisyklėmis;
1.2. ugdymo proceso organizavimą grįsti lygių galimybių, kontekstualumo, veiksmingumo
ir tęstinumo principais, vertybių ugdymu;
1.3. teikti valstybinius standartus atitinkantį pradinį ugdymą pagal ketverių metų pradinio
ugdymo programą: suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir
etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo
programą;
1.4. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti ugdymo procesą vadovaujantis Švietimo
ir mokslo ministro patvirtintais mokslo metų bendraisiais ugdymo planais, ugdymo programomis,
individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, remiantis vaiko pažinimu, pritaikyti jį specialiųjų
poreikių vaikams;
1.5. teikti psichologinę ir pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių
vaikams pagal specialiojo ugdymo įstatymą arba, teikiant specialiąją pagalbą, bendradarbiauti su
Vaiko gerovės komisija;

1.6. teikti socialinę pagalbą vaikams, saugoti nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių
poveikių, smurto prieš vaikus, bendradarbiauti su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis,
sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis, konsultuoti tėvus (globėjus) vaikų socialinės
priežiūros klausimais ir atsižvelgti į jų pasiūlymus;
1.7. esant reikalui vykdyti mokinių švaros ir asmens higienos, užsikrėtimo pedikulioze
patikrinimą;
1.7.1. nustačius vaiko prastos priežiūros (pedikuliozė) ar smurto atvejus, nedelsiant pranešti
vaiko tėvams, vaiko teisių apsaugos tarnybos arba socialinės paramos centro specialistams;
1.8. reikalauti, kad kasmet būtų atlikta vaikų pirminė visuomenės sveikatos apžiūra,
prireikus teikti pirmąją medicinos pagalbą;
1.9. teikti informaciją tėvams apie ugdymo(si) sąlygas, vaikų pasiekimus ir elgesį
individualiai ir naudojant Tamo elektroninį dienyną.
1.10. rūpintis vaikų mityba įstaigoje ir teikti nemokamą maitinimą vaikams įstatymų
nustatyta tvarka;
1.11. organizuoti dorinį (tikybos/etikos) (nuo I klasės) ugdymą pagal mokyklų
Bendruosius ugdymo planus, atsižvelgiant į mokinių poreikius bei įstaigos galimybes;
1.12. organizuoti neformalaus ugdymo veiklą pagal mokyklų Bendruosius ugdymo
planus, atsižvelgiant į vaikų poreikius ir įstaigos galimybes;
1.13. organizuoti mokamą pailgintos darbo dienos grupės veiklą;
1.13.1. tėvams laiku nesumokėjus mokesčių, nedelsiant nutraukti papildomų paslaugų
teikimą;
1.13.2. už papildomos, švietimo įstatymu nereglamentuotos, bet tėvų
pageidavimu vykdomos mokamos neformalaus ugdymo veiklos kokybę (komerciniai būreliai,
užsienio kalbos studijos ir kt.) mokykla-darželis juridiškai neatsako;
1.14. reikalauti, kad vaikai, nelankantys pailgintos darbo dienos grupės ar kitos neformalios
veiklos, po pamokų nedelsiant vyktų namo. Už neišvykusių į namus mokinių saugumą mokykladarželis neatsako;
1.15. mokymosi pasiekimus vertinti objektyviai ir nešališkai, vadovaujantis individualios
pažangos principu, orientuojantis į Išsilavinimo standartų kriterijus;
1.16. rūpintis ir reikalauti, kad visi bendruomenės nariai (darbuotojai, vaikai, tėvai) laikytųsi
mokyklos-darželio vidaus tvarkos taisyklių;
1.16.1. rūpintis ir reikalauti, kad darbuotojai, pažeidę vaiko teises ar įstaigos darbo tvarką,
atsakytų įstatymų nustatyta tvarka;
1.17. reikalauti, kad vadovaujantis mokyklos-darželio tarybos sprendimu 2010-01-12 Nr.15C visi mokiniai vilkėtų mokyklinę uniformą, į mokyklą-darželį atvyktų laiku;
1.18. reikalauti, kad mokiniai naudotųsi telefonu tik pagal mokykloje-darželyje nustatytas
taisykles:
1.18.1. naudotis mobiliuoju ryšiu pamokų metu griežtai draudžiama. Iš mokinio, pažeidusio
šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną, grąžinant jį tik mokinio tėvams;
1.18.2. mokyklos-darželio teritorijoje apribojamas mobiliojo ryšio naudojimas, t.y.
mokykloje-darželyje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti ar fotografuoti
mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokykla-darželis turi teisę paimti telefoną,
grąžinant jį tik mokinio tėvams;
1.18.3. mokiniams, pakartotinai pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju ryšiu mokyklojedarželyje taisykles, mokykla-darželis turi teisę uždrausti įsinešti į mokyklą-darželį ir jos teritoriją
mobiliojo ryšio priemones;
1.18.4. mokykla-darželis už mobilaus telefono ar kitų nemokyklinių reikmenų kaip
materialinės vertybės saugumą neatsako.
1.19. mokiniams, pažeidusiems mokyklos-darželio Darbo tvarkos taisykles, naudojantiems
smurtą ar patyčias prieš kitus mokinius ar bendruomenės narius, taikyti drausminimo priemones,
numatytas mokyklos-darželio Darbo tvarkos taisyklėse Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir
vidutinės priežiūros įstatyme.
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1.20. sudaryti sąlygas naudotis vaikams ir jų tėvams biblioteka, sporto sale ir aikštynu
pagal įstaigos nustatytą tvarką;
1.20. bendradarbiauti su tėvais sprendžiant: įstaigos valdymo, veiklos, ugdymo
proceso organizavimo, vaikų ugdymosi klausimus, inicijuoti tėvų (globėjų) dalyvavimą įstaigos
savivaldoje;
1.21. kelti mokinius į aukštesnę klasę ar palikti kursą kartoti, vadovaujantis Švietimo ir
mokslo ministro patvirtinta kėlimo į aukštesnę klasę tvarka;
1.22. išduoti pradinio išsilavinimo pažymėjimą, baigus pradinio ugdymo programą, arba
pažymą, kad išklausė pradinio ugdymo programos kursą. Pareiškėjui nutraukus sutartį, išduoti
mokinio dokumentus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
1.23. inicijuoti įstaigos labdaros ir paramos fondo veiklą, tėvų pagalbą mokyklaidarželiui tvarkant jos aplinką, organizuojant renginius;
1.24. tvarkyti mokinio asmens duomenis vadovaujantis Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu;
1.25. publikuoti vaikų sukurtus kūrybinius darbus (kūrinius) mokyklos-darželio
internetinėje svetainėje ar viešinti kitose su mokyklos-darželio veiklos informavimu susijusiose
vietose tik ne komerciniais tikslais;
1.26. priimti studentus atlikti mokykloje-darželyje pedagoginę – psichologinę – socialinę
praktiką;
1.27. reikalauti, kad pamokos laikas būtų skiriamas vaikams mokyti, kad ugdymo procesas
nebūtų pertraukiamas atėjusių lankytojų:
1.27.1. tėveliams/seneliams/globėjams į klasę galima ateiti tik pertraukų metu arba prieš/po
pamokų;
1.27.2. atėjusieji pamokos metu turi laukti pertraukos centriniame koridoriuje (lankytojams
į klasę ar rūbines eiti pamokų metu draudžiama).
1.28. reikalauti, kad į mokyklą-darželį mokiniai būtų atvedami laiku:
1.28.1. mokykla darbą pradeda 8.00 val.;
1.28.2. atskirais atvejais, dėl svarbių priežasčių atvykus anksčiau, vaikas įleidžiamas į
mokyklą-darželį (laukia klasės rūbinėje), bet ne į klasę.
1.29. drausti tėvams(globėjams) savavališkai be mokytojos leidimo/pritarimo spręsti tarp
vaikų iškilusias konfliktines situacijas mokykloje.
2. Mokykla-darželis turi teisę:
2.1. taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams, numatytas Darbo
tvarkos taisyklių keturioliktame skirsnyje;
2.2. keisti, papildyti arba prieš terminą nutraukti šią sutartį šioje sutartyje ar kituose
teisės aktuose numatytomis sąlygomis;
2.3. nutraukti šią sutartį, jei mokykla negali užtikrinti kokybiško mokymo namuose arba
tinkamos specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos.
3. Mokinių tėvai, globėjai įsipareigoja:
3.1. ugdyti vaiko pagarbą bendraamžiams, vyresniems bei visiems mokyklos-darželio
bendruomenės nariams;
3.2. užtikrinti vaiko punktualų mokyklos lankymą. Į mokyklą-darželį mokinys gali atvykti
ne anksčiau kaip 7.50 val.;
3.3. užtikrinti, kad mokinys nuolat vilkėtų mokyklinę uniformą, avėtų vidaus patalpoms
skirta avalyne;
3.4. užtikrinti, kad mokinys telefonu naudotųsi tik pagal mokyklos-darželio nustatytą
tvarką;
3.5. užtikrinti, kas vaikas turėtų reikalingas mokymosi priemones (pratybų
sąsiuvinius, dailės ir technologijų priemones, kūno kultūros aprangą, uniformą ir kt.);
3.6. parinkti mokiniui dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką);
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3.7. parinkti neformalaus ugdymo veiklą pagal vaiko poreikius ir mokyklos-darželio
pasiūlytas galimybes;
3.8. užtikrinti, kad vaikas, nelankantis pailgintos darbo dienos grupės ar kitos neformalaus
ugdymo veiklos, po pamokų nedelsiant vyktų namo;
3.9. nuolat domėtis vaiko ugdymosi rezultatais;
3.10. nuolat kontroliuoti ir koreguoti vaiko ugdymą (si) ir elgesį;
3.11. kasmet patikrinti vaiko sveikatą ir pateikti mokyklai-darželiui reikiamą informaciją
iki rugsėjo 15 d.;
3.12. vaikui susirgus, tą pačią dieną kreiptis į gydytoją (atleisti nuo kūno kultūros pamokų
gali tik medicinos darbuotojas, tėvų raštelis negalioja);
3.12.1. vaikui susirgus, tą pačią dieną informuoti mokytoją;
3.13. esant reikalui leisti mokyklai-darželiui tikrinti vaiko švarą ir asmens higieną
(užsikrėtimo pedikulioze);
3.14. išleisti vaikus į mokyklą-darželį tvarkingai apsirengusius, laikantis higienos
reikalavimų;
3.15. neorganizuoti turistinių/poilsinių mokinio kelionių ugdymo proceso metu;
3.16. talkinti mokyklai-darželiui tvarkant jos aplinką, organizuojant renginius;
3.17. remti mokyklos-darželio labdaros ir paramos fondą ar kitas klasės bei mokyklosdarželio finansuojamas programas;
3.18. laiku įmokėti mokyklos-darželio steigėjo nustatyto dydžio mokestį už vaiko
maitinimą;
3.19. aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, mokyklos-darželio
savivaldoje;
3.20. laikytis įstaigoje galiojančių vidaus tvarkos taisyklių;
3.21. suteikti teisę mokyklai-darželiui tvarkyti mokinio asmens duomenis, reikalingus
ugdymo procesui organizuoti, vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, per
savaitę raštu informuoti mokyklą-darželį apie mokinio asmens duomenų pasikeitimus, jei jie
nesutampa su sutartyje nurodytais;
3.22. neprieštarauti, kad mokykloje-darželyje jų vaiko sukurtas kūrybinis darbas (kūrinys)
neatlygintinai būtų publikuojamas mokyklos-darželio internetinėje svetainėje ar viešinamas kitose
viešose vietose;
3.23. neprieštarauti, kad jų vaiko ugdymo procese dalyvaus ir mokykloje-darželyje
pedagoginę – psichologinę – socialinę praktiką atliekantys asmenys.
4. Mokinių tėvai, globėjai turi teisę:
4.1. reikalauti, kad viešai nebūtų skelbiama informacija apie mokinio ugdymosi
pasiekimus;
4.2. nutraukti šią sutartį, jei mokykla-darželis negali užtikrinti kokybiško mokymo
namuose arba tinkamos specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos.
III. KITOS SĄLYGOS
5. Pasirašydami sutartį tėvai patvirtina, kad jie ir mokinys yra susipažinę su mokyklosdarželio Darbo tvarkos taisyklėmis, Mokinio elgesio taisyklėmis, Poveikio priemonių taikymo
netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka bei Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašu
ir supranta savo ir savo vaiko atsakomybę. (susipažinti www.ausros.lt)
6. Sutartis įregistruojama įstatymų nustatyta tvarka.
IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs pasirinktą (-as)
ugdymosi programą (-as).
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8. Mokiniui išvykstant iš mokyklos-darželio nepasibaigus mokymo sutarties galiojimo
laikui, sutartis nutraukiama gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą.
9. Mokykla-darželis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl Švietimo įstatymo 29
straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių.
10. Nustačius, kad tėvai, (globėjai) pateikė tikrovę neatitinkančius gyvenamosios vietos
duomenis, mokykla-darželis teisės aktų nustatyta tvarka gali vienašališkai nutraukti sutartį.
11. Sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą
arba pažeidus Sutarties sąlygas.
12. Mokinio tėvams, globėjams atsisakius pasirašyti sutartį, mokykla-darželis turi teisę
neteikti švietimo paslaugos.
V. GINČŲ SPRENDIMAS
13. Visi ginčai tarp šalių dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalims geranoriškai
bendradarbiaujant.
14. Nepavykus susitarti, ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos-darželio
veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami mokyklos-darželio taryboje, atskirais atvejais –
dalyvaujant Vilniaus Savivaldybės švietimo padalinio atstovams arba apskundžiami Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvoje Respublikos įstatymais, dviem egzemplioriais,
turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Mokyklos-darželio
direktorė
(pareigos)

(parašas)

Edita Kaniavaitė
(vardas, pavardė)

A.V.

Susipažinau: su Mokymosi sutartimi, Mokyklos-darželio vidaus tvarkos, Mokinio elgesio
taisyklėmis, Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka, Mokinių
uniformos dėvėjimo tvarkos aprašu.

Tėvai ar globėjai

___________________________
(parašas)

__________________________
(vardas, pavardė)

___________________________
(parašas)

__________________________
(vardas, pavardė)
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