PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYMO S U T A R T I S
20____ m. ____________________ d. Nr. ______
Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla, 190529680 Dainų g. 15, Šiauliai (toliau – mokykla), atstovaujama
mokyklos direktorės Reginos Miežienės, viena šalis ir tėvai (globėjai), atstovaujantys vaiko interesus
____________________________________________________________________________________________
(tėvų (globėjų) vardas, pavardė, adresas ir telefonas)

kita šalis, sudaro šią sutartį:
I.

SUTARTIES OBJEKTAS

Mokykla įsipareigoja tėvų (globėjų) sūnų/dukrą ______________________________________________
(vaiko vardas, pavardė)

mokyti pagal PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO programą 85.10.20 ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti
ugdytinio saviraiškos poreikius.
II.

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Mokykla įsipareigoja:
1.1. ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, įsakymais,
tvarkos aprašais bei kitais teisės ir steigėjo norminiais aktais;
1.2. ugdyti vaiką pagal vienerių metų PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO bendrąją programą, atsižvelgiant į
vaiko individualius poreikius;
1.3. užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą (minimali trukmė 640 val.);
1.4. padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
1.5. užtikrinti tinkamas vaiko ugdymo(si) sąlygas;
1.6. užtikrinti vaiko saugumą ugdymo procese ir kitoje veikloje;
1.7. ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas;
1.8. programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuoti vaikų atostogas pagal bendrojo ugdymo mokykloms
nustatytą mokinių atostogų laiką;
1.9. vertinti vaiko pažangą ir pasiekimus vadovaujantis PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO bendrąja
programa;
1.10. per 4 savaites nuo programos pradžios atlikti vaiko pirminį pasiekimų vertinimą ir aptarti jį su tėvais
(globėjais);
1.11. vaiko pasiekimus fiksuoti vaiko pasiekimų apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt.;
1.12. įgyvendinus programą, atlikti vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, aptarti jį su tėvais (globėjais) ir
parengti rekomendaciją pradinių klasių mokytojui;
1.13. suteikti logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo pagalbą jei tai yra reikalinga;
1.14. esant reikalui, suteikti pirmąją medicininę pagalbą ir apie tai nedelsiant informuoti tėvus;
1.15. rengiant ir platinant viešąją informaciją apie mokyklą, užtikrinti vaiko teisių apsaugą;
1.16. išlaikyti konfidencialumą apie vaiką ir jo šeimą;
1.17. pagal galimybes integruoti užsienio (anglų) kalbos mokymą į bendrą veiklą;
1.18. vaikų pietų miegą suderinti su tėvais (globėjais);
1.19. vaikų maitinimą organizuoti, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais;
1.20. informuoti tėvus apie galimybę pasirinki vaiko buvimo mokykloje dienos trukmę ir maitinimų skaičių;
1.21. surinkti iš tėvų (globėjų) pasirašytiną informaciją apie vaiko atvedimą mokyklą ir pasiėmimą iš jos.
2. Tėvai (globėjai) įsipareigoja:
2.1. užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą. (Vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra
privalomas. Jeigu vaikas nelankė priešmokyklinio ugdymo grupės daugiau kaip du trečdalius Sutarties 1.3. punkte
nurodyto laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje);
2.2. nevesti į mokyklą, priešmokyklinio ugdymo grupę sergančio vaiko;
2.3. informuoti tą pačią dieną priešmokyklinio ugdymo pedagogą arba mokyklos administraciją, jeigu vaikas
susirgo; negalint atvykti į mokyklą dėl kitų pateisinamų priežasčių, tėvai (globėjai) telefonu apie esamą situaciją
informuoja grupės pedagogą iki 7 val. 30 min. o pateisinimą apie neatvykimą į mokyklą pateikia pedagogui iš karto
atvykus į mokyklą. (Tėvai (globėjai) gali pateisinti vaiko nebuvimą mokykloje ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės.
Praleidus daugiau negu 3 dienas – pristatoma gydytojo pažyma);

2.4. atvykus po ligos, pirmąją dieną pristatyti ligos pažymą;
2.5. nuolat domėtis vaiko ugdymosi rezultatais;
2.6. kartu su vaiku susipažinti su mokykloje galiojančiomis mokinio elgesio taisyklėmis, jas aptarti ir užtikrinti
jų laikymąsi;
2.7. užtikrinti saugų vaiko atvykimą į mokyklą ir grįžimą iš mokyklos namo (atvesti į mokyklą ir pasiimti iš
jos vaiką gali pilnamečiai šeimos nariai, tėvams (globėjams) parašius ir nurodžius grupės pedagogui konkrečiai kokie
šeimos nariai galės tai atlikti);
2.8. laiku sumokėti mokestį už teikiamas paslaugas;
2.9. laiku patikrinti vaiko sveikatą ir pateikti mokyklai reikiamą informaciją (suteikti informaciją apie vaiko
vystymosi ypatumus, sveikatą, individualumą);
2.10. leisti vaikui vykti į pažintines (pagal ugdymo programą), pramogines ekskursijas Šiaulių mieste;
2.11. dalyvauti grupės ir mokyklos tėvams (globėjams) skirtuose renginiuose, susirinkimuose, savivaldoje;
2.12. talkinti mokyklai, organizuojant renginius, talkas, akcijas;
2.13. pasikeitus gyvenamai vietai ar telefono numeriui, iš karto informuoti priešmokyklinio ugdymo
pedagogą.
2.14. užtikrinti, kad vaikas, būdamas mokykloje, nesinaudotų mobiliojo ryšio priemonėmis (išskyrus tuos
atvejus, kai leidžiama naudotis ugdymo(si) tikslais). Tėvai (globėjai) turi galimybę ugdymo proceso metu susisiekti
su vaiku per mokyklos administraciją ar grupės pedagogą;
2.15. atlyginti mokyklai vaiko padarytą žalą (pagal Civilinio kodekso 6.275 str.);
2.16. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti jį nuo smurto,
prievartos ir išnaudojimo, nuolat rūpintis emocine ir dvasine vaiko sveikata.

2.17. Tėvai (globėjai) turi teisę (pažymėkite ×):
2.17.1. sutikti, kad jų ir jų vaiko atvaizdas būtų naudojamas mokyklos veiklą atspindinčiuose medijose:
 sutinku;

 nesutinku _____________________
(parašas)

2.17.2. sutikti, kad mokyklos logopedas galėtų atlikti pirminį kalbos vertinimą:
 sutinku;

 nesutinku _____________________
(parašas)

2.17.3. sutikti, kad švietimo pagalbos specialistai dalyvautų ugdymo procese:
 sutinku

 nesutinku _____________________
(parašas)

2.17.4. sutikti su mokykloje vykdoma švaros ir užkrečiamų ligų profilaktikos programa:
 sutinku

III.

 nesutinku _____________________
(parašas)

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

3. Sutartis sudaryta mokslo metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja kol vaikas baigs vienerių
metų PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO bendrąją programą.
4. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties
dalis.
5. Mokykla turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje
nurodytų priežasčių.
IV.
GINČŲ SPRENDIMAS
6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami
mokyklos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant Švietimo skyriaus atstovui.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.
Sutarties šalių parašai:
Direktorė

_________________________

Regina Miežienė

(parašas)

Tėvas (globėjas)

________________________________________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

