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2017-03-20 d. įsakymu Nr. V (01-04) 17-13 
 

 

 

MOKYMO SUTARTIS 

20___ m. _____________________________ d. Nr. ________ 

Klaipėda 

 

 

VšĮ Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačiok“, juridinio asmens kodas 195171536, 

esanti adresu Baltijos pr. 49, LT-94127, tel./faksas (8 46) 345 930, atstovaujama direktorės Marinos Korinevskajos, 

veikiančios pagal VšĮ Klaipėdos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro „Svetliačiok“ įstatus, įregistruotus 

Juridinių asmenų registre 2013 m. rugpjūčio 26 d., viena šalis (toliau – Mokykla), ir tėvas ar kitas teisėtas vaiko 

atstovas (toliau – Vaiko atstovas), 

_____________________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, el. paštas) 

____________________________________________________________________________________________ 
veikiantis išimtinai vaiko interesais, kita šalis, sudarė šią Mokymo sutartį (toliau – Sutartis): 

 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Mokyklos ir Vaiko atstovo susitarimas dėl ________________________________________________________ 
                                                         (vaiko vardas, pavardė, asmens kodas) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(toliau Vaikas) mokymo VšĮ Klaipėdos specialiojoje mokykloje–daugiafunkciame centre „Svetliačiok“  ir sąlygų 

pagal galimybes tenkinti jo(os) saviraiškos poreikius sudarymo. 

 

 
II. PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ SĄLYGOS, MOKYKLOS DARBO LAIKAS 

2. Vaikui atvykstant į mokyklą Vaiko atstovas pristato šiuos dokumentus: 

2.1. Prašymą; 

2.2. Asmens dokumentų kopijas; 

2.3. Neįgalumo pažymos kopiją; 

2.4. Pedagoginės-psichologinės komisijos išvadą. Jei pedagoginės-psichologinės išvados nėra, vaiko atstovas 

kreipiasi į miesto Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo.  

2.5. Vaiko sveikatos  pažymėjimą pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą formą. 

3. Vaikai priimami nuo 07.30 val. budinčioje klasėje; 

4. Pamokos vyksta nuo 8.00 iki 13.00 val. 

5. Atostogos mokykloje vyksta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą planą. 

 
III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

6. Mokykla įsipareigoja: 

6.1. Užtikrinti vaiko ugdymą pagal pritaikytas arba  individualizuotas bendrojo lavinimo programas, kurios atitinka 

vaiko gebėjimus ir galias. Programos sudaromos pagal Pedagoginės-psichologinės tarnybos rekomendacijas; 

6.2. Teikti pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę bei reabilitacinę pagalbą, 

atsižvelgiant į vaiko spec. ugdymo poreikius ir ugdymo formą; 

6.3. Atsakyti už ugdymo proceso organizavimą bei užklasinę veiklą su vaikais; 

6.4. Sudaryti palankias sąlygas vaiko mokymuisi bei poilsiui, atsakyti už higieninių normų laikymąsi; 

6.5. Užtikrinti vaiko saugumą jo buvimo mokykloje metu; 

6.6. Objektyviai ir nešališkai vertinti vaiko ugdymosi pasiekimus bei pažangą; 

6.7. Teikti informaciją apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, elgesį, lankomumą bei kitą su 

ugdymu susijusią informaciją; 

6.8. Organizuoti kokybišką maitinimą, atsižvelgiant į vaiko specifinius sveikatos ypatumus; 

6.9. Užtikrinti vaiko sveikatos būklės (savijautos) priežiūrą ir suteikti pirmąją medicininę pagalbą; 



6.10. Pagal būtinybę teikti transporto paslaugas; 

6.11. Tvarkyti ir naudoti vaiko asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos bei statistikos tikslais; 

6.12. Išduoti reikalingus dokumentus per 3 darbo dienas po Sutarties nutraukimo; 

6.14. Vykdyti kitas įstaigos nuostatuose numatytas funkcijas; 

6.15. Laikytis Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų. 

7. Vaiko atstovas įsipareigoja: 

7.1. Sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo; 

7.2. Užtikrinti punktualų ir reguliarų įstaigos lankymą; 

7.3. Nuolat domėtis vaiko ugdymo rezultatais, palaikyti ryšį su pagrindiniu klasės pedagogu; 

7.4. Ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniems bei kitiems įstaigos bendruomenės nariams; 

7.5. Aprūpinti individualiomis ugdymo priemonėmis; 

7.6. Bendradarbiauti su įstaigos vadovais, pedagogais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais specialistais; 

7.7. Dalyvauti tėvams skirtose renginiuose ir susirinkimuose; 

7.8. Teikti duomenis apie vaiką, jo šeimą, sveikatą, leisti duomenis tvarkyti teisės aktų nustatytą tvarka; 

7.9. Užtikrinti, kad priimant į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. būtų patikrinta vaiko sveikata ir 

pateikta nustatyto pavyzdžio pažyma; 

7.10. Leisti, esant būtinumui, organizuoti vaiko apžiūras dėl asmens higienos, pedikuliozės, niežų; 

7.11. Tą pačią dieną informuoti įstaigą vaikui susirgus ar neatvykus dėl kitų priežasčių; 

7.12. Nevesti į mokyklą vaiką su aiškiais ligos simptomais (sloga, pykinimas, vėmimas, odos išbėrimai, temperatūra). 

Nedelsiant pasiimti vaiką iš įstaigos, kai jam nustatomi ūmi užkrečiamųjų ligų požymiai, apžiūrų metu randama 

utelių ar glindų, kai vaiko būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ar liga riboja jo dalyvavimą klasės 

veikloje, kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai. Po ligos būtina pristatyti mokyklai gydytojo pažymą apie 

vaiko sveikatą. Nepristačius pažymos mokykla palieka teisę nepriimti vaiko į mokyklą; 

7.13. Raštu informuoti įstaigą apie asmenis, kurie rūpinasi vaiko atvedimu į įstaigą (paėmimui iš jos), vaiko atstovams 

negalint. Apie pavienius atvejus pranešti iš anksto žodžiu; 

7.14. Talkinti įstaigai tvarkant ir turtinant aplinką, ieškant rėmėjų, reprezentuojant įstaigą, organizuojant renginius; 

7.15. Atlyginti padarytą žalą įstaigai; 

7.16. Netrukdyti ugdymo procesui (pamokų, užsiėmimų metu). Visus rūpimus klausimus aptarti su mokytoju 

suderintu laiku.  

7.17. Konfliktines situacijas, įvykusias klasėje spręsti su mokyklos administracija, jeigu to nepavyko padaryti su 

klasės pedagogu. Griežtai draudžiama savavališkai aiškintis ir spręsti problemines situacijas su kitais vaikais. 

7.18. Laikytis Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

 

IV. MOKĖJIMAS UŽ MOKYKLOS TEIKIAMAS PASLAUGAS 

8. Už suteiktas paslaugas atsiskaitymas numatytas Mokėjimo už įstaigoje teikiamas paslaugas sutartyje. 

 
V. SUTARTIES TERMINAS 

9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos iki kol vaikas lanko mokyklą.  

 

VI. SUTARTIES KEITIMO, NUTRAUKIMO PAGRINDAI IR PADARINIAI 

 

10. Atskiru šalių susitarimu Sutartis gali būti pakoreguota. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami papildoma 

sutartimi ar priedu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis. 

11. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių prieš 10 darbo dienų pareiškus apie jos nutraukimą, nurodant Sutarties 

nutraukimo priežastį arba grubiai pažeidus Sutarties sąlygas.  

12. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių nesumokamas vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį mokestis, mokykla turi 

teisę vienašališkai nutraukti Mokymo sutartį, arba laikinai nušalinti vaiką nuo mokyklos lankymo tol, kol 

įsiskolinimas bus padengtas. Už nelankytas dienas mokestis už mokyklą skaičiuojamas. 

13. Nutraukus sutartį už gautas paslaugas atsiskaityti per 5 darbo dienas. 

14. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą šios Sutarties šalys atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

15. Ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti vykdant šią sutartį, sprendžiami šalių derybose, o nepavykus susitarti – 

Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka. 

16 . Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčias vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai. Sutarties 

sąlygos privalomos visoms šios sutarties šalims.  

 

VII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 



 

17. Tėvai/globėjai sutinka/nesutinka (atsakymą pažymėti), kad vaiko nuotraukos ar filmuota medžiaga, kurioje 

matosi vaikas, būtų skelbiami: 

17.1. Įstaigos interneto svetainėje (www.svetliaciok.lt): 

o Sutinku 

o Nesutinku 

17.2. Įstaigos lankstinuke: 

o Sutinku 

o Nesutinku 

17.3. Įstaigos Facebook paskyroje: 

o Sutinku 

o Nesutinku 

 

Jokie asmeniniai duomenys apie vaikus nebūtų viešinami. 

 
 

Sutarties šalių parašai: 

 

Švietimo teikėjas 

 

_________________________       _____________________                    ______________________                          
(pareigos)                                                              (parašas)                                                     (vardas, pavardė) 

 
         

 

 

Vaiko atstovas 

 

________________                       _____________________                    ______________________              
(teisinis statusas)                                                      (parašas)                                                     (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

Sutarties nutraukimas___________________________________________________________________ 
(priežastis, įsakymo data ir Nr.) 

____________________________________________________________________________________ 

http://www.svetliaciok.lt/

