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Priėmimo į Varėnos Jadvygos Čiurlionytės 

menų mokyklą tvarkos aprašo priedas 

 

 

PRIĖMIMO Į VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLĄ 

S U T A R T I S 
 

20   m.     d. Nr.  

 

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, kodas 290110060  
(neformalųjį švietimą teikiančios įstaigos pavadinimas ir kodas) 

Vytauto g. 29, 65217 Varėna 
(adresas) 

(toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujamas  direktorės Renatos Bakulienės  
                                                                                  (pareigos, vardas, pavardė,) 

ir prašymą pateikęs asmuo, 
(vardas, pavardė) 

 
(adresas) 

atstovaujantis  
     (mokinio vardas, pavardė ir asmens kodas) 

interesus (toliau – Klientas ), sudarėme šią sutartį: 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:  

   1.1. ugdyti mokinį pagal neformaliojo švietimo, papildančio formalųjį švietimą, ugdymo 

programą pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo lavinimosi, saviraiškos, pažinimo ir meninių 

gebėjimų tobulinimo poreikius, padėti mokiniui tapti aktyviu visuomenės nariu;  

1.2. teikti mokiniui      švietimo paslaugas – ugdyti  
                            (mokamas, nemokamas – įrašyti) 

jį            ;                                                                                                                                                           
(specialybės ir t. t. pavadinimas) 

1.3. užtikrinti neformaliojo švietimo paslaugų teikimą pagal mokinio pasirinktą ugdymo 

programą; 

1.4. ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais 

teisės aktais, ugdymo įstaigos nuostatais; 

1.5. ugdymą organizuoti vadovaujantis aktyvumo, savanoriškumo, savarankiškumo, 

sąmoningumo principais; 

1.6. sudaryti mokiniui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas, prisiimti atsakomybę už mokinio 

saugumą užsiėmimų metu; 

1.7. teikti mokinio, kuris bendrojo ugdymo mokykloje mokosi pagal priešmokyklinio ar 

bendrojo ugdymo programas, tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie jo ugdymosi 

rezultatus ir elgesį; 

1.8. užtikrinti, kad mokinį ugdys kvalifikuoti specialistai; 

1.9. padėti mokiniui plėtoti įvairius jo savišvietos interesus, formuoti dorovės ir sveikos 

gyvensenos pagrindus, lavinti gebėjimą jais vadovautis, diegti mokiniui darbštumo, atsakomybės, 

pilietiškumo, pasitikėjimo, savarankiškumo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau principus; 

1.10. informuoti apie pasikeitusį mokestį už mokinio ugdymą; 

1.11. kiti įsipareigojimai 
(įrašyti) 
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2. Klientas įsipareigoja: 

2.1. lankyti  
   (programos, dalyko pavadinimas ) 

 

                                                                                                                                                               ; 

2.2. iki kiekvieno mėnesio 25 d. sumokėti Švietimo teikėjui Varėnos rajono savivaldybės 

tarybos nustatytą mėnesinį mokestį; 

2.3. laikytis Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ir kitų dokumentų, reglamentuojančių 

įstaigos bendruomenės narių veiklą; 

2.4. punktualiai ir reguliariai lankyti užsiėmimus; 

2.5. pagarbiai elgtis su kitais švietimo įstaigos bendruomenės nariais;  

2.6. dalyvauti švietimo įstaigos renginiuose; 

2.7. turėti individualias mokymosi priemones;  

2.8. bendradarbiauti su mokytojais ir Mokyklos vadovais sprendžiant ugdymo klausimus; 

2.9. atlyginti Mokyklai dėl mokinio kaltės padarytą žalą (pagal Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso nuostatas); 

2.10. nedelsiant informuoti Švietimo teikėją apie mokinio sveikatos sutrikimus, į kuriuos 

turėtų atsižvelgti Švietimo teikėjo darbuotojai; 

2.11. kiti įsipareigojimai                                                                                                            
                                                                                                     (įrašyti) 

                                                                                                                                                                  

 

II SKYRIUS 

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

3. Sutartis įsigalioja nuo      

4. Sutartis galioja: 

4.1. iki mokinio pasirinktos ugdymo programos baigimo; 

4.2. iki sutarties nutraukimo; 

4.3. iki mokinio pašalinimo iš Mokyklos. 

5. Sutartis gali būti nutraukta: 

5.1. Kliento iniciatyva; 

5.2. Švietimo teikėjo iniciatyva; 

5.3. abejų šalių susitarimu; 

5.4. mokiniui pakeitus ar nustojus lankyti pasirinktą ugdymo programą. 

6. Mokiniui baigus pasirinktą ugdymo programą, sutartis nutrūksta savaime. 

7. Šalis, inicijuojanti sutarties nutraukimą, raštu informuoja kitą šalį ir nurodo sutarties 

nutraukimo priežastį (-is). 

8. Sutartis gali būti pakeista abejų šalių susitarimu. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, švietimo įstaigos veiklos, sutarties pažeidimo 

klausimai sprendžiami įstaigos taryboje, mokytojų taryboje, dalyvaujant suinteresuotoms šalims 

(suinteresuotiems asmenims). 

10. Sutarties šalys pareiškia, kad perskaitė sutartį, suprato jos turinį ir ją pasirašė kaip 

dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus. 

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

kiekvienai šaliai). 

 

Švietimo teikėjas 

 Direktorė   ____________________  Renata Bakulienė  
 (pareigos)       (parašas)         (vardas, pavardė) 

Klientas     ____________________      
        (parašas)          (vardas, pavardė) 
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Sutartis pakeista (papildyta)  

________________________ 
       (data) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Švietimo teikėjas 

_____________________  ___________________ __________________________ 
 (pareigos)      (parašas)     (vardas, pavardė)  
     

Klientas    ___________________ __________________________ 
                        (parašas)      (vardas, pavardė)  

   

Sutartis pakeista (papildyta)  

________________________ 
       (data) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Švietimo teikėjas 

_____________________  ___________________ __________________________ 
 (pareigos)      (parašas)     (vardas, pavardė)  

     

Klientas    ___________________ __________________________ 
      (parašas)      (vardas, pavardė)  

   

 

 

Sutartis nutraukta 

_______________________ 
         (data) 

________________________________________________________________________________ 
(nurodyti priežastį) 

 

Švietimo teikėjas 

____________________  __________________ __________________________ 
 (pareigos)     (parašas)    (vardas, pavardė) 

Klientas    __________________ __________________________ 
      (parašas)                     (vardas, pavardė) 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


