PATVIRTINTA
VšĮ Rokiškio jaunimo centro direktoriaus
2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-84

PRIĖMIMO Į VšĮ ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRĄ SUTARTIS
20___m.________________ _____d. Nr._______
Viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras (kodas 190254729),Vytauto g. 20, 42115 Rokiškis,
(toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujamas direktorės Nijolės Gužienės, viena šalis ir tėvas/globėjas,
rūpintojas (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesus,
(vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas)

kita šalis, sudaro šią sutartį:
I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS
Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą/globotinį
(vardas, pavardė, asmens kodas)

programą

mokyti pagal
(ugdymo programos pavadinimas)

ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/jos saviraiškos poreikius.
II SKYRIUS
SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
1.1. užtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas, saugumą ugdymo procese, specialiųjų poreikių
vaikų integraciją į bendruomenę;
1.2. tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdyti dorovės, pilietines,
tautines nuostatas;
1.3. objektyviai vertinti pasiekimus;
1.4. teikti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir pasiekimus;
1.5. laikytis Pedagogų etikos kodekso pagrindinių elgesio ir veiklos principų.
2. Mokinio teisės ir pareigos:
2.1. Mokinio teisės:
2.1.1. gauti kokybiškas neformaliojo švietimo paslaugas;
2.1.2. naudotis paskirtomis mokymosi patalpomis, priemonėmis, inventoriumi;
2.1.3. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą.
2.2. Mokinio pareigos:
2.2.1. stropiai atlikti mokytojų paskirtas užduotis, laikytis VšĮ Rokiškio jaunimo centro
vidaus tvarkos taisyklių, lavinti savo gebėjimus, įgūdžius, plėsti ir gilinti kūrybinius interesus;
2.2.2. pagarbiai bendrauti su visais Švietimo teikėjo bendruomenės nariais;
2.2.3. tausoti Švietimo teikėjo inventorių ir kitą turtą;
2.2.4. informuoti Švietimo teikėją apie namų adreso, tėvų (globėjų, rūpintojų) telefono
numerio pasikeitimą.
3. Klientas teisės ir pareigos:
3.1. Kliento teisės:
3.1.1. gauti informaciją apie mokinio elgesį, ugdymo sąlygas ir pasiekimus;

2
3.1.2. savo iniciatyva bendrauti su Švietimo teikėjo vadovais ir pedagogais, dalyvauti tėvų
susirinkimuose ir kituose renginiuose, kartu su mokytojais spręsti vaiko ugdymo klausimus.
3.2. Kliento pareigos:
3.2.1. užtikrinti vaiko reguliarų užsiėmimų lankymą; žodžiu informuoti programos mokytoją
arba Švietimo teikėjo administraciją apie mokinio neatvykimą į užsiėmimus;
3.2.2. susipažinti su Asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimu
(Asmens duomenų teikimo ir tvarkymo susitarimo priedas);
3.2.3. aprūpinti mokinį reikiamomis mokymosi priemonėmis;
3.2.4. pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo
sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo
sveikatai;
3.2.5. užtikrinti vaiko pagarbų elgesį su bendraamžiais, vyresniais bei kitais bendruomenės
nariais;
3.2.6. drausti vaikui vartoti energinius gėrimus bei jų turėti ar perduoti kitam asmeniui
Rokiškio jaunimo centre ir jo teritorijoje;
3.2.7. susipažinti su Švietimo teikėjo mokesčio mokėjimo už neformalųjį vaikų švietimą
tvarkos aprašu ir iki kiekvieno mėnesio 25 d. sumokėti nustatyto dydžio mokestį;
3.2.8. leisti naudoti Dailės mokyklos mokinių baigiamuosius darbus Švietimo teikėjo
nuožiūra 2 metus po mokyklos baigimo;
3.2.9. atlyginti mokinio padarytą tyčinę materialinę žalą per 30 kalendorinių dienų nuo žalos
padarymo sumokant visą apskaičiuotos žalos sumą Švietimo teikėjui.
III SKYRIUS
SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
4. Sutartis sudaryta_________ metams, įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki mokinys
baigs pasirinktą ______________________________ programą.
5. Sutartis gali būti pakeista, papildyta arba nutraukta atskiru šalių susitarimu.
6. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei nesumokamas mokestis už 1
mėnesį ir jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę bendruomenės narių saugumui.
7. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba
grubiai pažeidus Sutarties sąlygas.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Ginčai iškilę tarp šios Sutarties šalių sprendžiami derybų keliu, o nepavykus geranoriškai
susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną
kiekvienai šaliai).
10. Užsiėmimų tvarkaraščiai, VšĮ Rokiškio jaunimo centro darbo ir vidaus tvarkų taisyklės,
VšĮ Rokiškio jaunimo centro mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas,
VšĮ Rokiškio jaunimo centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir kita informacija skelbiama
Švietimo teikėjo interneto tinklalapyje adresu www.rjc.lt.
Sutarties šalių parašai:
Švietimo teikėjas
Direktorė

__________________

Nijolė Gužienė

(parašas)

Klientas
________________
(tėvas/globėjas, rūpintojas)

____________________
(parašas)

__________________
(vardas, pavardė)

