Mokinių priėmimo į Vilkaviškio vaikų ir
jaunimo centrą tvarkos aprašo
6 priedas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMOS/ BŪRELIO/ STUDIJOS
MOKYMO SUTARTIS
20..... m. ............................... d. Nr...........
Vilkaviškis

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjas (toliau – Paslaugos teikėjas)
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, 290570030,
(juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

Vytauto g. 26, 70125 Vilkaviškis, (8 342) 20814, vilkaviskiovjc@gmail.com
(adresas, telefonas, el. paštas)

Atstovaujamas .......................................... veikiančio pagal ............................................................, ir
(juridinio asmens atstovo vardas, pavardė)

tėvas (globėjas, rūpintojas)
...................................................................................................................................................................
(tėvo (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė)

...................................................................................................................................................................
(adresas)

.................................................................................................................................................bei
( telefonas, el. paštas)

mokinys ..............................................................................a. k................................................................
(mokinio vardas, pavardė)

tel. ........................................... , el. paštas .............................................................................................,
sudaro šią sutartį:
SUTARTIES OBJEKTAS
1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja ugdyti mokinį pagal neformaliojo vaikų švietimo (toliau NVŠ)
programą.......................................................................................... (toliau – Programa).
(programos/būrelio/ studijos pavadinimas)

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
2.1. teikti paslaugas Paslaugos gavėjui kaip tai apibrėžta Sutartyje ir jos priede pagal pasirinktą NVŠ
programą.
2.2.užtikrinti, kad NVŠ programa būtų įgyvendinama tam pritaikytose patalpose, taikant tam būtiną
įrangą ir priemones.
2.3.užtikrinti vaikui saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka.
2.4.užtikrinti, kad Paslaugų gavėją ugdys LR švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantys
neformaliojo švietimo mokytojai.
2.5.pateikti Vilkaviškio rajono savivaldybei ir Mokinių registrui NVŠ programoje dalyvaujančio
Paslaugos gavėjo (ugdytinio) vardą ir pavardę, asmens kodą ir kitus būtinus duomenis;
2.6. skatinti mokinio ugdymosi pasiekimus ir pažangą, juos objektyviai vertinti, nuolat teikti informaciją
tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokinio ugdymąsi ir pažangą, apie Programos lankomumą;
2.7. užtikrinti punktualų ir reguliarų Programos vykdymą pagal patvirtintą grafiką.
3. Tėvas (globėjas, rūpintojas) įsipareigoja:
3.1. užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų programos lankymą pagal patvirtintą grafiką, informuojant
Paslaugos teikėją apie praleistų užsiėmimų priežastis ir pateikiant pateisinančius dokumentus;

3.2. užtikrinti, kad vaikas laikysis darbo tvarkos reikalavimų;
3.3. aprūpinti pagal poreikį vaiką individualiomis mokymo priemonėmis;
3.4. atlyginti vaiko padarytą žalą (pagal Civilinio kodekso 6.275 str.);
3.5. pasirašant sutartį pateikti paslaugos teikėjui vaiko sveikatos pažymėjimo kopiją;
3.6. pasirašant sutartį pateikti paslaugos teikėjui vaiko asmens dokumento kopiją.
3.7. laiku, iki einamojo mėnesio 26 d. sumokėti mokestį už neformalųjį vaikų švietimą.
4. Tėvas (globėjas, rūpintojas) patvirtina, kad:
4.1. jam yra žinoma ir jis neprieštarauja, kad Paslaugos teikėjas pateiks ugdytinio vardą ir pavardę,
asmens kodą ir kitus būtinus duomenis Vilkaviškio r. savivaldybei bei švietimo ir mokslo ministerijai.
SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
5. Sutartis įsigalioja nuo sudarymo dienos.
6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
7. Sutartis gali būti nutraukta:
7.1. Mokinio (jo tėvų/ globėjų) iniciatyva;
7.2. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro iniciatyva;
7.3. Abiejų šalių susitarimu.
8. Šalis, inicijuojanti sutarties nutraukimą, informuoja kitą šalį ir nurodo sutarties nutraukimo priežastį
(-is).
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Už sutarties įsipareigojimų vykdymą Paslaugos teikėjas ir tėvas (globėjas, rūpintojas) atsako LR
įstatymų nustatyta tvarka.
10. Tėvas (globėjas, rūpintojas) neprieštarauja, kad:
10.1. esant būtinybei, mokiniui būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba, ir, nepavykus susisiekti su
tėvais, būtų tęsiamas gydymas;
10.2. paslaugos teikėjas atstovautų tėvus (globėjus, rūpintojus) gydymo įstaigoje;
10.3. mokinys būtų fotografuojamas, filmuojamas, o medžiaga galėtų būti panaudojama Vilkaviškio
vaikų ir jaunimo centro veiklos pristatymui.
11. Ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami abipusiu susitarimu, o nesusitarus – teismo tvarka.
12. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo ir nuostolių atlyginimo.
SUTARTIES ŠALYS IR PARAŠAI
Paslaugos teikėjas:
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras
Vytauto g. 26, 70125 Vilkaviškis
Tel. (8 342) 20814, el. p. vilkaviskiovjc@gmail.com
……………………………………..
(pareigos)

..........................................................
(vardas, pavardė, parašas)

Tėvas (globėjas, rūpintojas):
....................................................................
(vardas, pavardė, parašas)

