PATVIRTINTA
Marijampolės sporto mokyklos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d.

įsakymu Nr. V1-57
MOKYMO SUTARTIS
20......... m. ............................... Nr. ..........
Marijampolė
Marijampolės sporto mokykla, kodas 190493622, LT-68252, Jaunimo g. 8, Marijampolė
(toliau neformalus švietimo teikėjas), atstovaujama direktoriaus Rimo Vitkaus, ir tėvai/globėjai
(nereikalingą žodį išbraukti) (toliau- Klientas),
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(vardas, pavardė, adresas, telefonas)

atstovaujantys vaiko interesus, sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Neformalus švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų / dukrą (pabraukti)
............................................................................................................................................................
(vardas, pavardė )
asmens kodas ........................................... mokyti pagal pasirinktos sporto šakos programą ir Sporto
mokyklos direktoriaus patvirtintą ugdymo planą bei pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo (jos)
poreikius.
1.1. Moksleivis mokosi bendrojo lavinimo mokykloje
.............................................................................................................................................................
(mokyklos pavadinimas, klasė, raidė)

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Neformalus švietimo teikėjas įsipareigoja:
Sudaryti tinkamas mokymosi sąlygas.
Užtikrinti mokinio saugumą ugdymo procese.
Užtikrinti pasirinktų ugdymo programų kokybišką vykdymą.
Ugdyti dorovines, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas.
Objektyviai ir nešališkai vertinti mokinio mokymosi pasiekimus.
Teikti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas, lankomumą, mokymosi pasiekimus ir elgesį.
Sudaryti sąlygas naudotis sporto mokyklos inventoriumi.
Taikyti mokesčio už vaiko ugdymo lengvatas, numatytas Marijampolės sporto mokyklos
mokesčio rinkimo tvarkoje, jei Klientas laiku pateikia reikiamus dokumentus (iki einamojo mėnesio
10 d.)
Mokiniui taikyti skatinimo ir drausminimo priemones, vadovaujantis darbo tvarkos taisyklėmis.
Aptarti priežastis ir informuoti Klientą dėl mokinio šalinimo iš sporto mokyklos.
3. Klientas įsipareigoja:
Užtikrinti vaiko punktualumą ir reguliarų sporto mokyklos vykdomų treniruočių lankymą.
Ugdyti vaiko pagarbą bendraamžiams, vyresniems bei kitiems mokyklos bendruomenės nariams.
Neatidėliotinai informuoti trenerį, jei vaikas neatvyko į treniruotes dėl ligos ar kitos svarbios
priežasties.
Nuolat domėtis vaiko ugdymo rezultatais.
Bendradarbiauti su pedagogais ir sporto mokyklos vadovybe, koreguoti ir kontroliuoti vaiko
elgesį.
Atlyginti sporto mokyklai vaiko padarytą žalą.
Aprūpinti vaiką individualia sportine apranga.

Aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose, sporto mokyklos savivaldoje.
Laiku mokėti Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą nario mokestį už vaiko
ugdymą (už kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos).
Teikti sporto mokyklai reikalingus duomenis.
Teikti informaciją apie bendrojo lavinimo mokyklos pakeitimą.
3.12. Sutikti, kad vaikas būtų fotografuojamas/filmuojamas renginio metu, kad nuotrauka/vaizdo
įrašas, vardas, pavardė, gimimo data būtų naudojama mokyklos internetiniame puslapyje, mokyklos
skelbimų lentoje, žiniasklaidoje (tik pasiekimo viešinimo tikslu).
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
4. Sutartis sudaryta .............. metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas
baigs šioje sutartyje nurodytą ugdymo programą.
Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ir pratęsta.
5. Neformalus švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei:
Klientas sistemingai ar laiku nemoka mokesčio už vaiko ugdymą.
Mokinys sistemingai nelanko sporto mokyklos.
Mokinys šiurkščiai pasielgė (vagystė, muštynės ir pan.).
6. Klientas gali vienašališkai nutraukti sutartį nuo bet kurio mokslo metų mėnesio 1 dienos
prieš tai:
Raštu informavęs sporto mokyklos vadovybę.
Iki prašymo įteikimo dienos visiškai atsiskaitęs su sporto mokykla (sumokėjęs nario mokestį,
grąžinęs gautą sporto mokyklos inventorių).
Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių pareiškus apie jos nutraukimą 5 ir 6 punktuose
išvardintomis sąlygomis.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
7.1. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai
sprendžiami pedagogų taryboje arba apskundžiami Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta
tvarka.
7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią ( po vieną kiekvienai
šaliai).
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