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Nr._____

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, kodas 190041229, Taikos g. 6, LT-40125
Kupiškis (toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujamas direktorės Danutės Staišiūnienės,
viena šalis, ir tėvas/globėjas (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko
interesus, _______________________________________________________________________
(tėvo/globėjo vardas, pavardė, adresas, telefonas
_________________________________________________________ kita šalis, sudaro šią sutartį:
I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS
Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą________________________________
ugdyti pagal įstaigos Ikimokyklinio ugdymo(si) programą ir pagal galimybes sudaryti sąlygas
tenkinti jo/s saviraiškos poreikius.
II SKYRIUS
SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
1.1. užtikrinti kokybišką Ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos vykdymą;
1.2. ugdyti vaiko dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas;
1.3. užtikrinti higienos normų reikalavimus atitinkančias ugdymo(si) sąlygas;
1.4. ugdyti vaiką atsižvelgiant į jo sveikatą, individualius poreikius, gebėjimus ir interesus;
1.5. užtikrinti vaiko maitinimąsi tris kartus per dieną;
1.6. teikti pedagoginę, specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą;
1.7. teikti tėvams informaciją apie vaiko veiklą, elgesį ir ugdymo(si) pasiekimus;
1.8. organizuoti papildomojo ugdymo veiklą atsižvelgiant į vaiko poreikius ir įstaigos
galimybes;
1.9. atsižvelgti į tėvų/globėjų pasiūlymus dėl ugdymo(si) proceso tobulinimo;
1.10. nedelsiant pranešti vienam iš tėvų ar globėjų apie vaiko susirgimą arba susižalojimą;
1.11. suteikti pirmąją medicinos pagalbą ugdytiniui nelaimės metu;
1.12. ugdymosi pasiekimus vertinti du kartus metuose (rudenį ir pavasarį) vadovaujantis
ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu;
1.13. imtis, priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas
smurtas, prievarta ir kito pobūdžio išnaudojimas ir apie tai informuoti Darželio Vaiko gerovės
komisiją, Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, policiją, medikus.
1.14. tvarkyti ir naudoti vaiko asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka;
1.15. nutraukus Sutartį, pareiškėjui laiku išduoti reikalingus dokumentus.
2. Klientas įsipareigoja:
2.1. pateikti tikslią informaciją apie vaiko sveikatą, vystymosi ypatumus ir kt.
2.2. užtikrinti darželio lankymą ir punktualumą;
2.3. informuoti tą pačią dieną (iki 8.30 val.) grupės auklėtoją apie neatvykimo į darželį
priežastis;
2.4. nuolat domėtis vaiko ugdymosi pasiekimais;
2.5. aktyviai dalyvauti tėvams(globėjams) skirtuose renginiuose, susirinkimuose, darželio
savivaldoje;
2.6. teikti siūlymus ugdymo(si) proceso organizavimui;

2.7. padėti spręsti vaiko elgesio ir kt. problemas;
2.8. pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą priimant vaiką į ikimokyklinę grupę ir vėliau
kiekvienais metais iki rugsėjo 1-os dienos. Vaiką atvedus į ugdymo įstaigą po ligos – gydytojo
pažymą;
2.9. leisti tikrinti vaiko švarą ir asmens higieną esant pedikuliozės ar kitų infekcinių ligų
protrūkiui;
2.10. atvesti į grupę tik sveiką vaiką, neturintį užkrečiamųjų ligų požymių (karščiavimas,
skausmas, viduriavimas, vėmimas, kosulys, išskyros iš nosies ir kt.);
2.11. nesinešti į ugdymo įstaigą maisto produktų, tortų, kepinių su kremais, gaiviųjų gėrimų,
vaistų, priemonių, sukeliančių pavojų vaikų sveikatai ir saugumui;
2.12. pateikti prašymą ir sąrašą asmenų, kurie gali paimti vaiką iš įstaigos, teisėtiems vaiko
atstovams negalint;
2.13. pateikti dokumentus, kurių pagrindu taikomos lengvatos už vaiko išlaikymą ugdymo
įstaigoje, priimant vaiką į ugdymo įstaigą ir atnaujinami atsiradus naujoms aplinkybėms, o vėliau
vieną kartą per metus iki rugsėjo 1 d.;
2.14. įmoka už vaiko išlaikymą turi būti sumokama už praėjusį mėnesį iki kiekvieno
mėnesio 15 dienos;
2.15. išvykti iš ugdymo įstaigos, atsiskaičius už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje.
III SKYRIUS
SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS AR KEITIMAS
3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs Ikimokyklinio
ugdymo programą ar ji bus nutraukta.
4. Sutartis laikoma nutraukta vaikui išvykus į kitą ugdymo įstaigą arba tėvams parašius
prašymą nebelankyti ikimokyklinio ugdymo grupės.
IV SKYRIUS
GINČŲ SPRENDIMAS
5. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, vaikų lopšelio-darželio veiklos, sutarties
pažeidimo klausimai sprendžiami darželio taryboje.
6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną
kiekvienai šaliai).
Švietimo teikėjas
Direktorė

Klientas
___________________________
(tėvas, globėjas)

Danutė Staišiūnienė

____________________
(parašas)

___________________________
(vardas, pavardė)

