
                                                                                                           PATVIRTINTA 

                                                                                                           Joniškio Algimanto Raudonikio 

                                                                                                           meno mokyklos direktoriaus  

                                                                                                            2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-135 

 

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo 

S U T A R T I S 
 

20   m.  _______________________   mėn. 1 d. Nr. ______ 
 

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, 190566860 
(mokyklos visas pavadinimas, kodas) 

 

Vilniaus g.14, Joniškis 
               (adresas) 

 

atstovaujama direktoriaus Vitolio Žuko, veikiančio pagal mokyklos nuostatus 
(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas) 

 

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

 
__________________________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, adresas, telefono Nr.) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

kita šalis, sudaro šią sutartį: 
 

I. SUTARTIES OBJEKTAS  

 

1. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla (toliau - mokykla) įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą   

 

_________________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

(bendrojo lavinimo ugdymo įstaiga) 

 

mokyti pagal pradinio muzikos ugdymo programą ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s 

saviraiškos poreikius. 

 II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

           2.  Mokykla įsipareigoja: 

           2.1. užtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas, saugumą ugdymo procese, kokybišką ugdymo programos 

vykdymą; 

           2.2. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus ir pažangą; 

           2.3. teikti pedagoginę pagalbą; 

           2.4. sudaryti galimybę vaiko atstovui stebėti ugdomąją veiklą; 

           2.5. teikti informaciją apie vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi pasiekimus, lankomumą, 

elgesį ir kitą su ugdymu susijusią informaciją; 

           2.6. tvarkyti ir naudoti vaiko asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos bei statistikos tikslais; 

           2.7. ugdyti vaiko dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; 

           2.8. vykdyti kitas įstaigos nuostatuose numatytas funkcijas; 

           2.9. teikti informaciją apie mokesčio už ugdymą lengvatas. 

           3. Klientas įsipareigoja: 

           3.1.   užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų užsiėmimų lankymą; 

 

 

 



        

       3.2.  ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniesiems bei kitiems mokyklos bendruomenės nariams; 

       3.3.   nuolat domėtis vaiko ugdymo rezultatais; 

       3.4. bendradarbiauti su pedagogais ir mokyklos vadovais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais 

specialistais; 

       3.5. teikti duomenis apie vaiko asmenį, laiku informuoti apie jų pasikeitimus ir leisti duomenis tvarkyti 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

       3.6. dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose; 

       3.7. informuoti pedagogus vaikui susirgus ar neatvykus dėl kitų priežasčių; 

       3.8. mokėti mokyklai Joniškio rajono savivaldybės tarybos  nustatytą mėnesinį mokestį už neformalųjį 

ugdymą mokykloje per einamąjį mėnesį, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 15 dienos; 

       3.9. neprieštarauti vaiko asmeninių daiktų patikrinimui siekiant nustatyti, ar vaikas neturi ugdymo procesui 

nereikalingų pavojingų daiktų (pvz., aštrių daiktų, cigarečių ir pan.); 

       3.10. neprieštarauti vaiko patikrinimui prevenciniais tikslais esant įtarimui, kad vaikas galimai turi ar yra 

vartojęs psichotropinių medžiagų;  

        3.11. atlyginti vaiko padarytą žalą mokyklai. 

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

  
       4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja kol vaikas baigs 3 metų pradinio muzikos ugdymo 

programą. 

       5. Mokykla turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei: 

       5.1. mokinys nepažangus (Mokytojų tarybos posėdžio nutarimu); 

       5.2. mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui; 

       5.3. dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokėjus nustatyto mokesčio už mokslą (atsakingo mokytojo 

raštišku prašymu); 

       5.4. dėl nepateisinamų priežasčių praleidus daugiau negu 50 procentų pamokų per mėnesį (Mokytojų 

tarybos posėdžio nutarimu, prieš tai informavus tėvus ar globėjus.); 

       5.5. visais aukščiau išvardintais atvejais sutarties nutraukimas įforminamas direktoriaus įsakymu. 

       6. Klientas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai raštu pranešęs ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius ir visiškai 

atsiskaitęs su mokykla už iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas. 

       7. Sutarties nutraukimas neatleidžia nuo prievolės sumokėti už suteiktas paslaugas. 

 

IV. KITOS SĄLYGOS 

 

       8. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami 

mokyklos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant apskrities viršininko administracijos valstybinės švietimo 

inspekcijos atstovui arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 

1999, Nr. 13-308) nustatyta tvarka. 

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

  

 

Sutarties šalių parašai: 

 

Joniškio Algimanto Raudonikio  

meno mokyklos 

Direktorius                             ___________________           Vitolis Žukas    

                                         (parašas)              

 

Klientas 

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

 


