
 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS 

201... m. ..................... d. Nr. 

 

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“, kodas 190041371, adresas: P. Mažylio g. 16, 

Kupiškis  (toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujamas direktorės Danguolės Koženiauskienės, viena 

šalis ir tėvas (globėjas, rūpintojas) (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis 

vaiko interesus 

________________________________________________________________________________ 
(tėvo (globėjo, rūpintojo)  vardas, pavardė, adresas ir telefonas) 

_______________________________________________ ___________________kita šalis, sudaro  šią sutartį: 
 

  

I SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 

 

Švietimo teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą__________________________________ 
               (vardas, pavardė, gimimo metai) 

_______________________________________________  ugdyti pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą 

ir padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. 

 

II SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

1.1. pasirašyti ugdymo sutartį su tėvais (globėjais, rūpintojais), kurioje įteisinti abiejų šalių 

susitarimai dėl ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo; 

1.2. sutartis pasirašoma vaikui pradėjus lankyti ikimokyklinę įstaigą ir baigiasi perėjus į 

priešmokyklinę ugdymo grupę; 

1.3. teikti kokybišką ikimokyklinio ugdymo(si) programos vykdymą; 

1.4. sudaryti vaikui palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus; 

1.5.  kurti aplinką, skatinančią vaiką pažinti, veikti, kurti, tyrinėti; 

1.6. sudaryti sąlygas vaikams, turintiems kalbos problemų, gauti specialisto-logopedo pagalbą; 

1.7. organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą; 

1.8. ugdyti vaikus savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje ir 

higienos reikalavimus atitinkančioje aplinkoje;  

1.9. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, 

pažangą ir pasiekimus, išlaikant konfidencialumą; 

1.10. du kartus per metus įvertinti vaiko pažangą ir pasiekimus; 

1.11. ugdymo(si) pasiekimus įsivertina vaikas, vertina ikimokyklinio ugdymo pedagogas, kiti 

švietimo teikėjai; 



1.12. ikimokyklinio ugdymo grupės ugdomąją veiklą planuoti atsižvelgiant į grupės specifiką, 

individualius vaiko poreikius;  

1.13. užtikrinti kokybišką vaikų mitybą, suteikti galimybę pasirinkti maitinimų skaičių; 

1.14. esant reikalui vykdyti vaiko švaros ir asmens higienos, užsikrėtimo pedikulioze 

patikrinimą (higienos norma HN 75:2010, 95 p.); 

1.15. žiemą, oro temperatūrai nukritus žemiau 20 laipsnių šalčio, ikimokyklinio amžiaus vaikas 

gali neatvykti į įstaigą; 

1.16. ikimokyklinį ugdymą teikti vaikui nuo 1 metų, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis 

ugdymas. 

2. Tėvas (globėjas, rūpintojas) įsipareigoja: 

2.1. užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų ikimokyklinės grupės lankymą, jei vaikas negali 

atvykti, nedelsiant informuoti lopšelį-darželį; 

2.2. vaiką į ikimokyklinę grupę atvesti ir pasiimti suaugusiems šeimos nariams ar asmenims, 

turintiems raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą; 

2.3. vaikui susirgus, tą pačią dieną informuoti lopšelį-darželį; 

2.4. bendradarbiauti su įstaigos vadovu, pedagogais, kt. specialistais sprendžiant vaiko 

ugdymosi klausimus,   vykdyti jų rekomendacijas; 

2.5.  domėtis vaiko ugdymosi pasiekimais; 

2.6. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, gerbti vaiko asmenybę, apsaugoti jį 

nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą; 

2.7. aprūpinti vaiką asmens higienos  priemonėmis, apranga kūno kultūros užsiėmimas; 

2.8. laiku (iki mėnesio paskutinės lankytinos dienos) pristatyti būtinas pažymas, pateisinančias 

vaiko nelankymo priežastis ar suteikiančias mokėjimo lengvatas; 

2.9. iki mėnesio 20 d. susimokėti lopšelio-darželio steigėjo nustatyto dydžio mokestį už vaiko 

maitinimą ir 0,29 eurocentų dydžio mokestį ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti už kiekvieną  

dieną; 

2.10. dalyvauti tėvams (globėjams, rūpintojams) skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, 

lopšelio-darželio savivaldoje; 

2.11. vaiką į ikimokyklinio ugdymo grupę atvesti tik sveiką, neturintį ūmių ligos požymių 

(nekarščiuoja, nesiskundžia skausmais viduriuose, nevemia, aštriai nekosti, nesloguoja, neišbertas, 

neturi utėlių, glindų ir pan.), švarų ir tvarkingai aprengtą pagal oro sąlygas; 

2.12. nenešti į lopšelį-darželį vaistų ir maisto produktų, galinčių sukelti pavojų vaiko sveikatai ir 

saugumui (saldumynai su kremu ir šokoladu, tortai, gėrimai su dažikliais, konservantais, saldikliais, 

bulvių traškučiai ir pan.); 

2.13. mokslo metų pradžioje (iki rugsėjo 15 d.) pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 

027-1/a), o vaiką atvedus po ligos – gydytojo pažymą (forma Nr. 094/a). 

 

 



III SKYRIUS 

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

3. Ikimokyklinio ugdymo sutartis sudaroma iki pirmos lankymo dienos. Įsigalioja nuo pirmos 

lankymo dienos ir galioja, kol vaikas lankys ugdymo įstaigą. 

4. Sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba 

pažeidus sutarties sąlygas (nevykdomas 2.9. punkto nurodytas įsipareigojimas ilgiau kaip du 

mėnesius). 

IV SKYRIUS 

GINČŲ SPRENDIMAS 

 

6. Ginčytini  sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami lopšelio-darželio taryboje, Vaiko 

gerovės komisijos posėdyje. 

7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai 

šaliai). 

 

 

Sutarties šalių parašai:  

 

Direktorė                                   ______________                             Danguolė Koženiauskienė 
                 (parašas)  

 

Tėvas (globėjas, rūpintojas       ______________                                         _________________ 
                     (parašas)                                                                   (vardas, pavardė) 

 


