
 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS 

 

2016 m.                                     Nr.              

 

Trakų r. Paluknio vaikų lopšelis-darželis, 190650123, Luknos g. 2 , Paluknio km., Paluknio sen., Trakų r. 
(švietimo įstaigos visas pavadinimas, kodas, adresas) 

 

toliau – Švietimo teikėjas, atstovaujamas      direktorės Irena Kravčun 
                                          (vardas, pavardė, pareigos) 

viena šalis ir tėvas/globėjas (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesus,   

 

 
(vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas) 

 

kita šalis, sudaro šią sutartį: 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

Švietimo tiekėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą     

ugdyti pagal (ugdytinio vardas, pavardė, asmens kodas) 

 

pedagogų sukurtą bendrą ikimokyklinio ugdymo programą, kodas 801010 
(ugdymo programų pavadinimas, kodas) 

 

ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius. 

 

                                         

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

 

1.1. Sudaryti Kliento vaikui saugias ugdymo(si) sąlygas. 

1.2. Ugdant vaiką, atsižvelgti į jo sveikatą, individualius poreikius, gebėjimus ir interesus. 

1.3. Leisti Klientui pačiam nuspręsti, kokiu būdu Jis dalyvaus vaiko ugdyme, grupės gyvenime, 

lopšelio- darželio veikloje. 

1.4. Teikti Klientui visokeriopą informaciją apie vaiko ugdymą. 

1.5. Sistemingai pranešti apie Kliento vaiko daromą pažangą. 

1.6. Siekti sąveikos ir abipusio supratimo dėl vaiko ugdymo. 

1.7. Išlaikyti konfidencialumą. 

1.8. Suteikti Klientui pedagoginių,  psichologinių ir metodinių žinių apie vaiko ugdymą(si). 

1.9. Esant reikalui (jeigu vaikas ilgai nelanko ugdymo įstaigos), Klientui patogiu laiku, aplankyti vaiką 

namuose. 

1.10. Kviesti Klientą į įstaigoje ar grupėje vykstančius renginius. 

1.11. Jei reikalinga, teikti Kliento vaikui logopedo ir psichologo paslaugas. 

 

2. Klientas įsipareigoja: 

 

2.1. Suteikti Švietimo teikėjui visą reikalingiausią informaciją apie vaiko sveikatą, jo stipriąsias ir 

silpnąsias puses, mėgiamą veiklą, žaidimus ir kt. 

2.2. Supažindinti su vaiko ugdymo šeimoje tradicijomis ir ypatumais. 

2.3. Laikytis lopšelio-darželio nustatytų vidaus taisyklių. 

2.4. Dalyvauti tėvų susirinkimuose. 

2.5. Pateikti laiku visą reikiamą informaciją, jei vaikas nelankys lopšelio-darželio dėl ligos ar kitų 

priežasčių. 

2.6. Dalyvauti vaiko pažangos vertinime. 

2.7. Siekti bendradarbiavimo vaiko labui. 



2.8. Mokėti už gaunamas paslaugas, vadovaujantis Trakų r. savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 24 d. 

sprendimu Nr. S1-82 patvirtintu „Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašu“. 

2.9. Už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokėti kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 20 d. 

 

 

          III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

 

3. Sutartis sudaryta             mokslo  metams, įsigalioja nuo______________ ir galioja iki prašymo 

dėl išvykimo padavimo.  

4. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu. 

5. Sutartis laikoma nutraukta vienai  iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai 

pažeidus Sutarties sąlygas. 

                

                                        IV. GINČŲ SPRENDIMAS  

 

6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, lopšelio-darželio veiklos, sutarties pažeidimo klausimai 

sprendžiami įstaigos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant apskrities viršininko administracijos valstybės 

švietimo, inspekcijos atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai). 

 

 
Sutarties šalių parašai: 

 

Švietimo tiekėjas 

 

Direktorė         Irena Kravčun 
            (parašas)        (vardas, pavardė) 

 

 

Ugdytinio atstovas  

 

   

          (parašas)      (vardas, pavardė) 

 

 

 

 


