TRIŠALĖ VAIKO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO,
PAPILDANČIO UGDYMĄ, SUTARTIS
2020 m. spalio mėn. 1 d. Nr.
Telšiai
Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ (toliau – Darželis), atstovaujamas direktorės Danutės Popovič
veikiančios pagal Darželio nuostatus,
Neformaliojo švietimo, papildančio ugdymą (toliau - papildomojo ugdymo), paslaugų teikėjas
(vardas, pavardė, pareigos)
.......................................................................................................................................................
(toliau – Teikėjas),
__________________________________________________________________,
bei ugdytinis (-ė),
(ugdytinio vardas, pavardė nurodyti priede Nr.1.),_atstovaujamas
tėvo, motinos, vaiko globėjo (pabraukti) (toliau -Tėvai) )
nurodyti priede Nr.1.),

(ugdytinio tėvų vardas, pavardė

vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Švietimo įstatymu, ŠMM Neformaliojo vaikų švietimo
koncepcija, Vaiko teisių apsaugos įstatymu, Darželio nuostatais, sudaryta Ikimokyklinio ar
Priešmokyklinio ugdymo sutartimi, sudaro šią vaiko papildomojo ugdymo būrelyje ar užsiėmimuose
Trišalę sutartį (toliau – Sutartį) :
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Papildomojo ugdymo programos ankstyvoji anglų kalba įgyvendinimas.
1.2.Papildomojo ugdymo pradžia ir planuojama pabaiga nurodant metus ir mėnesį:
pradžia: nuo 2020 m. spalio 1 d.;
planuojama pabaiga: iki 2021 m. gegužės 31 d.
1.3.Teikėjo nustatyta 1 užsiėmimo kaina yra _______ eurų už pamoką, mėnesį (pabraukti
tinkamą);
1.4.Už suteiktas papildomojo ugdymo paslaugas Tėvai patys atsiskaito paslaugos Teikėjui.
II. DARŽELIO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
2.Darželis įsipareigoja:
2.1. organizuoti papildomojo ugdymo veiklą atsižvelgiant į vaiko tėvų pageidavimus, poreikius ir įstaigos
galimybes.
* Už Tėvų pageidavimu vykdomos papildomojo ugdymo veiklos (būrelių, užsiėmimų, studijų ir kt.) kokybę
Darželis neatsako.
2.2.suteikti neatlygintinai patalpas papildomo ugdymo paslaugų Teikėjui vykdyti užsiėmimams;

2.3.prireikus, kartu su įstaigos atsakingais darbuotojais, operatyviai spręsti iškilusias problemas
suteikiant reikalingą pagalbą patalpų paruošimui užsiėmimams vykdyti;
2.4. papildomi Darželio įsipareigojimai:
2.4.1.supažindinti Teikėją su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis;
2.4.2.užtikrinti patalpose saugias ir sveikatai nekenksmingas sąlygas užsiėmimams vykdyti;
2.4.3.instruktuoti papildomo ugdymo paslaugų Teikėją dėl priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos
ir sveikatos, elektrosaugos, evakuacijos ir kitų saugumo reikalavimų Darželio patalpose;
2.4.4.neleisti Ugdytiniui neštis į Darželyje vykdomus papildomo ugdymo užsiėmimus vertingų ir pavojingų
daiktų ( mobiliųjų telefonų, fotoaparatų, elektroninių žaidimų, pinigų, aštrių daiktų, vaistų ir pan.) bei maisto
produktų, galinčių sukelti pavojų vaikų sveikatai ir saugumui (saldumynų su kremu ar šokoladu, gėrimų su
dažikliais, konservantais, saldikliais, bulvių traškučių ir pan.);

2.5. Darželis turi teisę neleisti vykdyti papildomo ugdymo paslaugų Teikėjui veiklos Darželyje,
jeigu:
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2.5.1.Teikėjas nesilaiko būtinų sąlygų dėl Covid19 ar kitų užkrečiamųjų ligų grėsmės, nurodytų
Operacijų vadovo sprendimuose, esant ekstremaliajai situacijai, paskelbus karantiną ir kt.;
2.5.2.Teikėjas pažeidžia vaikų saugumo ir drausmės reikalavimus;
2.5.3.Teikėjas nesilaiko patvirtinto užsiėmimų vykdymo tvarkaraščio;
2.5.4.Teikėjas nesilaiko nustatytų įstaigos darbo tvarkos taisyklių, pagarbaus elgesio su vaiku ir
darbuotojais, konfidencialumo dėl vaiko pasiekimų reikalavimų.
2.5.5.Teikėjas pažeidžia saugaus darbo ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir pan.
reikalavimus.
III. PAPILDOMO UGDYMO TEIKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
3. Teikėjas įsipareigoja:
3.1.pristatyti Darželio atstovui visus reikalingus dokumentus, pagrindžiančius galimybę vykdyti
pasirinktos krypties papildomąjį ugdymą: išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus, sveikatos
pažymėjimą, vykdomo neformaliojo švietimo programos aprašą, individualios veiklos pažymėjimą
ar verslo liudijimą ir kt.;
3.2.prieš susitikdamas su vaikais pasimatuoti temperatūrą, dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus
atstumo, dėvėti nosį ir burną dengiančias veido apsaugos priemones bendrose įstaigos erdvėse; pagal
galimybes dėvėti apsaugines pirštines;
3.3.atsiradus įtarimų dėl susirgimo ar sunegalavus, nedelsiant informuoti apie tai įstaigos vadovą,
direktoriaus pavaduotoją ugdymui;
3.4.suteikti ugdytiniui kokybiškas pasirinkto papildomojo ugdymo mokamas paslaugas darželio
patalpose;
3.5.būti atsakingu už vaiko saugumą atvedant jį iš grupės į užsiėmimų patalpą, užsiėmimų metu ir
nuvedant į grupę po užsiėmimų;
3.6.tausoti Darželio turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;
3.7.laikytis įstaigos darbo tvarkos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos taisyklių
reikalavimų;
3.8.parengti vykdytų užsiėmimų ataskaitą/pristatymą vaiko tėvams (globėjams) ir darželio
administracijai užsiėmimų/mokslo metų pabaigoje;
3.9.konfidencialiai informuoti Tėvus apie individualius vaiko pasiekimus/pažangą;
3.10.konfidencialiai pranešti tėvams apie vaiko patiriamus sunkumus ar socializacijos, psichologines ar
pedagogines problemas.

3.11.Teikėjas turi teisę:
3.12.Gauti iš vaiko Tėvų (globėjų) laiku, numatyta tvarka ir terminais, nustatytą Teikėjo mokestį už
teikiamas papildomas paslaugas ugdytiniui Darželyje;

3.13.Nutraukti sutartį dėl papildomo ugdymo Tėvams (globėjams) nevykdant įsipareigojimo
apmokėti paslaugas;
3.14.Teikėjas turi teisę atlikti jam patikėtas funkcijas teikiant mokamas paslaugas Darželyje tik tais
atvejais, jeigu Darželis sudarė su juo ir ugdomo vaiko Tėvais trišalę sutartį teisės aktų nustatyta
tvarka.
IV. VAIKO TĖVŲ (GLOBĖJŲ) TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
4. Vaiko Tėvai (globėjai) įsipareigoja:
4.1. laiku, numatyta tvarka ir terminais, sumokėti už Tėvų pageidavimu Ugdytiniui teikiamas papildomas
paslaugas Darželyje;

4.2.vaiko nebuvimo užsiėmimuose ar ligos atveju pranešti apie tai grupės auklėtojui ar Teikėjui;
4.3. už vaiko padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;
4.4.esant poreikiui, aprūpinti vaiką individualiomis priemonėmis, specialias rūbais, apavu ir pan.
reikalingais papildomajam ugdymui vykdyti.
4.5. Vaiko Tėvai (globėjai) turi teisę:
4.5.1.parinkti papildomo ugdymo veiklą pagal vaiko poreikius ir Darželio galimybes:
4.5.2.žinoti vaiko ugdymosi rezultatus, iškylančias socializacijos, psichologines ar pedagogines problemas;
4.5.3. teikti siūlymus dėl papildomo ugdymo darbo organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo, dalyvauti
Tėvams skirtuose renginiuose, susirinkimuose, savivaldoje.
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4.5.4.nutraukti trišalę sutartį dėl vaiko papildomo ugdymo.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu visų 3 šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra
neatsiejama šios sutarties dalis.
5.2.Ši sutartis gali būti nutraukiama:
5.2.1.jei Teikėjas savarankiškai nustoja teikti papildomojo ugdymo paslaugas apie tai informavęs
Darželį ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų;
5.2.2.Darželio iniciatyva, jei Teikėjas šiurkščiai pažeidžia Darželio nuostatus ir saugaus darbo ir
sveikatos taisykles;
5.2.3.Tėvų iniciatyva nusprendus neleisti vaiko į pasirinktus papildomojo ugdymo užsiėmimus tik
visiškai atsiskaičius su Teikėju;
5.2.4.Šalių susitarimu.
5.3. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.4. Ši sutartis įsigalioja nuo Trišalėje sutartyje numatytos papildomojo ugdymo paslaugų teikimo
pradžios ir galioja iki paslaugų atlikimo ir visų kitų įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.
5.5. Pasirašydamas sutartį Teikėjas pažymi, kad yra susipažinęs su Darželio vidaus tvarkos
taisyklėmis, Priešgaisrinės saugos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos, evakuacijos ir kitų
saugumo reikalavimų vykdymu.
5.6.Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai
sutarties šaliai.
ŠALIŲ REKVIZITAI
Darželio atstovas:
Direktorė Danutė Popovič , direktore.ldmastis@gmail.com, mob. tel. 867203609
Teikėjas:
________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris)
Tėvai (globėjai): pagal priede Nr. 1. nurodytus duomenis
________________________________________________________________________________
(Vaiko ir tėvų (globėjų) vardas, pavardė, parašas)

ŠALIŲ PARAŠAI
____________________________
(Darželio atstovas)

A.V.
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PRIEDAS Nr.1.
TRIŠALĖ VAIKO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO,
PAPILDANČIO UGDYMĄ, SUTARTIES Nr.....

ŠALIŲ PARAŠAI
________________________
(Teikėjas)
Ugdytinių tėvų (globėjų) parašai:
Eil.
Ugdytinio vardas, pavardė
Nr.

_______________________
(parašas)
Tėvų (globėjų) vardas, pavardė

Parašas
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