
MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,GINTARĖLIS“ 

 

SUTARTIS 
20____ m.  __ mėn.__d. Nr. ____ 

Mažeikių lopšelis – darželis ,,Gintarėlis“ Į.K.191650788 Mažeikiai,Draugystės12a 

Tel.8 443 71572 . el.p. darzelisgintarelis@gmail.com,    svetainė- www.ldgintarelis.lt 

 (toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujamas ___Direktorė ______________________________ 
                                                                                        (vardas, pavardė, pareigos) 

 

viena šalis ir tėvas/globėjas (pabraukti) (toliau-Klientas),________________________________ 
                                                                                         (vardas, pavardė,  adresas ir telefonas) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

atstovaujantis vaiko _____________________________________    interesus, sudaro šią sutartį: 

 
 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą mokyti pagal __ilgesnės nei 4 val. ___________    

     priešmokyklinio ugdymo   grupės veiklos modelį_____________________________________                                                                                                               
                                                    (ugdymo programos pavadinimas, kodas) 

pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/jos saviraiškos poreikius.  

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

1.1. Užtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas; 

1.2. Užtikrinti  saugumą ugdymo procese; 

1.3. Užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą; 

1.4. Ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; 

1.5. Objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus; 

1.6. Suteikti specialiojo  pedagogo (logopedo) paslaugas. 

1.7. Suteikti pirmąją medicininę pagalbą. 

1.8. Teikti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir pasiekimus. 

1.9. Vaiką išsivesti iš darželio leisti tik tėvams, ne jaunesniems kaip 14 m. seserims ir broliams ir 

sutartyje nurodytiems asmenims, turint raštišką tėvų sutikimą. 

1.10.Įstaiga atsako tik už tų vaikų saugumą , kurie atvesti į grupę tėvų ar globėjų ir perduoti 

grupės darbuotojams . 
 

2. Klientas įsipareigoja: 

2.1. Užtikrinti punktualų ir reguliarų darželio lankymą, atvesti vaiką į grupę iki 8.30 val. 

2.2.  laikytis nustatyto darželio darbo laiko 

        Budinti grupė- darbo laikas 7.00-19.00. 

        Grupių -darbo laikas  7.30-18.00 

2.3. Ugdyti vaiko pagarbą bendraamžiams, vyresniems bei kitiems darželio bendruomenės 

nariams; 

2.4. Tą pačią dieną informuoti darželį vaikui susirgus; 

2.5. Nuolat domėtis vaiko ugdymo rezultatais; 

2.6. Rūpintis, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir pateiktų darželiui reikalingą informaciją, 

užtikrinant ,kad vaikas neserga ir neturi užkrečiamų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi 

skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ar serga pedikulioze, neprieštarauja, 

kad būtų stebima vaiko asmens higiena)  



2.7. Bendradarbiauti su pedagogais ir darželio vadovais koreguojant ir kontroliuojant vaiko elgesį; 

2.8. Talkinti darželiui tvarkant ir turtinant aplinką ,ieškant rėmėjų, reprezentuojant įstaigą ir leisti 

vaiką fotografuoti , jo nuotraukas ar kitą atvaizdą talpinti įstaigos svetainėje ar kituose įstaigą 

reprezentuojančiuose leidiniuose. 

2.9. Aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemonėmis (prat. sąsiuviniais); 

2.10. Laiku įmokėti darželio steigėjo nustatyto dydžio mokestį už vaikų išlaikymą įstaigoje 

ir tėvų/globėjų pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (būrelis, ekskursija ir kt.), 

kuriomis vaikas naudojasi; 

2.10.Aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, darželio savivaldoje. 

2.11.Atsiimant vaiką iš grupės ,atsisveikinti su auklėtoja , neišsivesti vaiką nepranešus grupėje 

dirbančiai auklėtojai. 

2.12. Nurodyti, kas iš šeimos narių gali pasiimti vaiką iš darželio  

2.12.1._______________________________________ 

         2._______________________________________ 

         3._______________________________________ 

2.13.Negalint vaiko atsiimti sutartyje nurodytiems asmenims,  

susisiekti su auklėtoja ir atsiimančiam asmeniui įduoti raštišką prašymą dėl vaiko išleidimo.    

2.14.Nepaleisti vieno vaiko į darželį, neprašyti auklėtojos , kad vaikas būtų išleistas iš įstaigos 

vienas.        

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR  

NUTRAUKIMAS 

 

Sutartis sudaryta______ mokslo metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 

vaikas baigs _priešmokyklinio ugdymo  programą. 

4. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta atskirų šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama 

šios sutarties dalis. 

5. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį jei tėvai nesusimoka už teikiamas 

paslaugas ir  dėl Švietimo įstat. 29  straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių . 

5.1.Jei vaikas serga užkrečiama liga ir tėvai nesiima reikiamų priemonių vaiko sveikatos 

gerinimui. 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

      6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, darželio veiklos, sutarties pažeidimo klausimais 

sprendžiami darželio 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. 

 

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią 

(po vieną kiekvienai šaliai). 

Sutarties šalių parašai: 

Švietimo teikėjas  

 

 

___Direktorė_______                  ___________________               _ _______________________ 
           (pareigos)                                                      (parašas)                                                  (vardas, pavardė) 

 

 

___ Klientas________                ___________________               _ _______________________ 
           (pareigos)                                                      (parašas)                                                  (vardas, pavardė) 

 


