MOKYMO SUTARTIS
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m.

d. Nr. O3Klaipėda

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla (toliau – Švietimo teikėjas), juridinio asmens kodas
190454772, esantis adresu Paryžiaus Komunos g. 12, LT-91152 Klaipėda, atstovaujama direktorės
Violetos Beresnevičienės, veikiančios pagal Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos nuostatus,
patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T2-254,
viena šalis, ir __________________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)

___________________________________________________________________________,
(adresas, telefonas, el. paštas)

(toliau – Paslaugos gavėjas), kita šalis, sudarė šią Mokymo sutartį (toliau - Sutartis).
I. SUTARTIES ŠALYS
1. Švietimo teikėjo ir Paslaugos gavėjo šalių susitarimas dėl neformaliojo suaugusiųjų dailės
švietimo, formuojančio suaugusiųjų meno pažinimą. Mokymo baigimo forma – paroda, pažymiais
nevertinama. Mokiniui išduodama mokyklos pažyma.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
2.1. užtikrinti tinkamas ugdymosi sąlygas, saugumą ugdymo procese, kokybišką
neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymą;
2.2. teikti 4 savaitinių pedagoginių valandų mokymą pagal tvarkaraštį;
2.3. ugdyti asmens dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas;
2.4. teikti pedagoginę pagalbą;
2.5. tvarkyti ir naudoti asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos bei statistikos
tikslais;
2.6. drausti mokykloje vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas,
prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius; riboti pašalinių asmenų patekimą į
įstaigą;
2.7. laikytis Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.
3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
3.1. užtikrinti asmens punktualų ir reguliarų užsiėmimų lankymą;
3.2. ugdyti pagarbą įstaigos bendruomenės nariams;
3.3. apsirūpinti individualiomis ugdymo priemonėmis;
3.4. bendradarbiauti su įstaigos vadovais, mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais
specialistais;
3.5. teikti duomenis ir leisti duomenis tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka;
3.6. informuoti Švietimo teikėją susirgus ar neatvykus dėl kitų priežasčių;
3.7. sumokėti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytą atlyginimo dydį už mėnesį
56,00 eurus (Penkiasdešimt šešis eurus) už teikiamą neformalųjį suaugusiųjų švietimą iki einamojo
mėnesio 25 d.;
3.8. talkinti įstaigai tvarkant ir turtinant aplinką, ieškant rėmėjų, reprezentuojant įstaigą,
organizuojant renginius;

3.9. atlyginti įstaigai padarytą žalą;
3.10. leisti, be atskiro asmens sutikimo, fotografuoti asmenį ar daryti garso ir vaizdo įrašus
(nepažeidžiant asmens garbės, orumo ir reputacijos), daryti audiovizualinius kūrinius, fonogramas
įstaigos interneto svetainei, stendams ir kitais įstaigos veiklos populiarinimo tikslais;
3.11. laikytis Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančių
dokumentų reikalavimų.
III. SUTARTIES TERMINAS
4. Sutartis įsigalioja nuo Paslaugos gavėjo pirmos mokymosi dienos ir galioja iki
___________ m. gegužės 31 d.
IV. SUTARTIES KEITIMO, NUTRAUKIMO PAGRINDAI IR PADARINIAI
5. Atskiru šalių susitarimu Sutartis gali būti pakoreguota. Sutarties pakeitimai ir papildymai
įforminami papildoma sutartimi ar priedu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.
6. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių pareiškus (raštu) apie jos nutraukimą arba
grubiai pažeidus Sutarties sąlygas.
7. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu dėl nepateisinamų
priežasčių 3.7 punkte nustatytais terminais nesumokamas nustatytas atlyginimas už teikiamą
neformalųjį suaugusiųjų švietimą.
8. Pasibaigus šios Sutarties galiojimui, nutraukus Sutartį, pageidaujant tęsti mokymą,
sudaroma nauja sutartis.
V. KITOS SĄLYGOS
9. Ginčai dėl ugdymo proceso organizavimo, įstaigos veiklos, Sutarties sąlygų pažeidimo
sprendžiami įstaigos taryboje, atskirais atvejais dalyvaujant Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus atstovui arba apskundžiami
įstatymų nustatyta tvarka.
10. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną
Švietimo teikėjui ir Paslaugos gavėjui).

Sutarties šalių parašai:
Švietimo teikėjas
Direktorė

Violeta Beresnevičienė

A.V.
Paslaugos gavėjas

_________________
(parašas)

_______________
(vardas, pavardė)

Sutarties nutraukimas______________________________________________________________
(priežastis, įsakymo data ir Nr.)

________________________________________________________________________________

