
  Vaikų ugdymo sutartis  

 

S U T A R T I S 

 
201   m . ………………d . Nr. …….. 

 

Kalvarijos gimnazija (190379992) Kalvarija, J. Basanavičiaus g. 16 (toliau - Švietimo 

teikėjas), atstovaujama direktorės Dijanos Kavaliauskienės, viena šalis ir tėvas/globėjas (reikalingą 

žodį pabraukti) (toliau - Klientas), atstovaujantis vaiko interesus 

_______________________________________________________________________________  
(Vardas, pavardė, adresas, telefonas  

_________________________________________________  kita šalis, sudaro sutartį. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

Kalvarijos gimnazija įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą ________________________________________ 
 (Mokinio vardas, pavardė, klasė ) 

__________________________________________________________________________________  

Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento dukrą / sūnų (reikalinga žodį pabraukti) ugdyti 

pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kodas 801010, ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo / 

jos saviraiškos poreikius. 

. 

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

1.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems 

įpročiams aplinką, geros kokybės ikimokyklinio ugdymo programos vykdymą, sudaryti sąlygas 

kiekvienam vaikui  nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines 

kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą, įgyvendinant 

pateiktas švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo 

mokyklose; 

1.2. ugdyti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

apsaugoti nuo bet kokio smurto, suteikti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo 

vietą, teikti informacinę, konsultacinę ir psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę ir pirmąją 

medicininę neatidėliotiną pagalbą; 

1.3. nustačius vaiko prastos priežiūros ar smurto atvejus šeimoje informuoti ir konsultuotis su 

atitinkamomis institucijomis (Vaiko teisių Tėvams / globėjams pageidaujant, teikti švietimo 

(pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę) pagalbą; 

1.4. vykdyti mokinių higieninį patikrinimą nepažeidžiant vaiko orumo ir teisių į privatumą; 

1.5. teikti informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi 

poreikius, pažangą, ir elgesį; 

1.6. individualizuoti ikimokyklinio ugdymo turinį, atsižvelgiant į vaiko poreikius; 

1.7. du kartus metuose įvertinti vaiko pažangą ir pasiekimus; 

1.8. pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio 

išnaudojimas, apie tai informuoti Kalvarijos gimnazijos direktorių; 



1.9. ugdymo reikmėms skirtas lėšas panaudoti tik ugdomosios aplinkos kūrimui, vaiko 

higieninių sąlygų gerinimui; 

1.10. baigus ikimokyklinio ugdymo programą, teikti rekomendacijas dėl ugdymo tęstinumo 

priešmokyklinėje grupėje; 

1.11. vykdyti kitus įsipareigojimus, nustatytus Gimnazijos nuostatuose ir darbo tvarkos 

taisyklėseįstatymuose, lopšelio-darželio nuostatuose, vidaus tvarką nustatančiuose teisės aktuose. 

2. Tėvai ir globėjai įsipareigoja: 

2.1. užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų ikimokyklinės grupės lankymą. Jei vaikas negali 

atvykti į mokyklą, tą pačią dieną informuoti grupės auklėtoją vaikui susirgus, ar neatvykus dėl kitų 

priežasčių; 

2.2. ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniems bei kitiems Švietimo teikėjo bendruomenės 

nariams; 

2.3. neprieštarauti vaiko higienos patikrinimui jei nepažeidžiamas jo orumas ir teisių į 

privatumą; 

2.4. sudaryti sveikas ir sveikas gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti jį nuo  

smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti,  kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą; 

2.5. ugdyti vaiko vertybines orientacijas, kontroliuoti jo elgesį; 

2.6. atlyginti vaiko padarytą žalą pagal gimnazijos savivaldos institucijų numatytą tvarką ir 

Civilinio kodekso 6.275 straipsnį; 

2.7. talkinti Švietimo teikėjui tvarkant jos patalpas ir aplinką, organizuojant Švietimo teikėjo, 

kaip vietos kultūros židinio, renginius; 

2.8. aprūpinti vaiką individualiomis ugdymo priemonėmis;  

2.9. užtikrinti, kad vaikas kasdien dėvėtų higienos ir sveikatos reikalavimus atitinkančią 

aprangą bei avalynę; 

2.10. aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose. Ugdyti vaiko 

vertybines nuostatas ir bendradarbiauti su grupės pedagogu, gimnazijos vadovais, švietimo pagalbos 

mokiniui specialistais koreguojant ir kontroliuojant elgesį, lankytis tėvų susirinkimuose, tėvams 

skirtuose renginiuose. Ugdyti vaiko pagarbą pedagogams, bendraamžiams bei visiems kitiems 

gimnazijos bendruomenės nariams; 

2.11. bendradarbiauti su gimnazijos vadovu, kitu švietimo teikėju, mokytojais, kitais 

specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę 

pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus ir vykdyti jų rekomendacijas. 

Vaikui smurtaujant ar patiriant smurtą, kartu su vaiku psichologo nurodytu laiku atvykti į konsultaciją 

2.12. pranešti gimnazijos vadovui apie žinomą smurto atvejį gimnazijoje; 

2.13. sužinoję apie viešą patyčių kibernetinėje erdvėje panaudojus vaizdinę informaciją atvejį, 

ir smurtaujančio, ir smurtą patiriančio nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo apie tai 

pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba) 

pateikdami pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt; 

2.14. užtikrinti, kad vaikas dalyvautų nuoseklioje ir ilgalaikėje prevencinėje programoje; 

2.15. nuolat domėtis vaiko ugdymo, lankomumo rezultatais ir elgesiu. 

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR 

NUTRAUKIMAS 

 

3. Sutartis sudaryta ..............metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas 

baigs ikimokyklinio  ugdymo  programą. 

4. Sutartis gali būti koreguojama arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama 

šios sutarties dalis. 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/


IV.GINČŲ SPRENDIMAS 

 

5. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, Švietimo teikėjo veiklos, sutarties pažeidimo 

klausimai sprendžiami gimnazijos taryboje. 

6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai 

šaliai). 

 

SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI 

 

 

Švietimo teikėjas 

Kalvarijos gimnazijos direktorė  ___________________  Dijana Kavaliauskienė 
                (Parašas) 

 

Klientas (tėvas/globėjas)               ___________________ ______________  
 ( Pabraukt)           (Parašas)    (Vardas, pavardė) 


