
PRIEŠMOKYKLINIO 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, 

______________________________________________________________________________  
(vardas, pavardė, adresas ir telefonas) 

 

______________________________________________________ kita šalis sudaro šią sutartį:   

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 

 

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

_______________________________ mokyti pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir 

ugdymosi programą ir padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą. 

 

II SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

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

susitarimai dėl priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo; 

1.2. sutartį registruoti mokymo sutarčių registracijos knygoje, formuoti vaiko asmens bylą; 

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

higienos reikalavimus atitinkančioje aplinkoje; 

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

pažangą  ir pasiekimus, išlaikant konfidencialumą; 

1.5. priešmokyklinį ugdymą vykdyti pagal vienerių metų švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą vaikams nuo 5 iki 6/7metų; 

1.6. mokslo metus pradėti 201.. m. rugsėjo 1 d. ir baigti 201.. m. gegužės 31 d; 

1.7. programos įgyvendinimo trukmė 640 valandų, 20 valandų per savaitę ir 4 val. per dieną; 

1.8. programos įgyvendinimo laikotarpiu organizuoti vaikų atostogas (rudens, žiemos 

(Kalėdų), pavasario, vasaros, papildomos); 

1.9. priešmokyklinį ugdymą vykdo pedagogas, išklausęs priešmokyklinio ugdymo 

organizavimo kursus; 



1.10. vaiko pasiekimų įvertinimą atlikti mokslo metų pradžioje ir pabaigoje; 

1.11. mokymosi pasiekimus įsivertina vaikas, vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas, 

kiti švietimo teikėjai; 

1.12. priešmokyklinio ugdymo grupės ugdomąją veiklą planuoti atsižvelgiant į grupės 

specifiką, individualius vaikų poreikius; 

1.13.  ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; 

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

1.15.  priešmokyklinio ugdymo grupėje vaikams, turintiems kalbos problemų, sudaryti 

sąlygas gauti specialisto-logopedo pagalbą; 

1.16. vaikas laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje, jei jis nelankė 

daugiau kaip 2/3 programos įgyvendinimo trukmės ir įstaiga neatsako už sėkmingą vaiko 

parengimą mokyklai; 

1.17. teisės aktų nustatyta tvarka vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą, gali būti skiriamas nemokamas maitinimas; 

1.18. užtikrinti kokybišką vaikų mitybą, leisti pasirinkti maitinimų skaičių; 

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

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

1.20. žiemą,  oro temperatūrai nukritus žemiau 20 laipsnių šalčio, priešmokyklinės grupės 

vaikai gali neatvykti į įstaigą. 

Tėvas (globėjas, rūpintojas) įsipareigoja: 

2.1.vaiką atvesti, pristatyti auklėtojai ir jį laiku pasiimti; 

2.2. ypatingais atvejais įgalioti suaugusius asmenis, kurie tai gali padaryti; 

2.3. užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų priešmokyklinės grupės lankymą, jei vaikas negali 

atvykti nedelsiant informuoti darželį; 

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

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

ugdymosi klausimus ir vykdyti jų rekomendacijas; 

2.6. nuolat domėtis vaiko ugdymosi bei brandumo mokyklai rezultatais;  

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

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

2.8. aprūpinti asmens higienos  priemonėmis ir apranga kūno kultūros užsiėmimams; 

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  lopšelio-darželio darbo  dieną; 

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

savivaldoje; 



2.11. vaiką į priešmokyklinio 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 l/d 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,  NUTRAUKIMAS 

3. Priešmokyklinio ugdymo sutartis sudaroma iki pirmos mokymosi dienos. Įsigalioja nuo 

pirmos mokymosi dienos ir galioja, kol vaikas baigs priešmokyklinio ugdymo programą (201.. – 

201.. mokslo metais). 

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

pažeidus sutarties sąlygas (nevykdomas 2.9 punkte 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: 

 

Direktorius                                       _____________                           Danguolė Koženiauskienė 
                                                            (parašas) 

 

_______________                          ______________                                  ___________________              
  (tėvas / globėjas)                                 (parašas)                                                    (vardas, pavardė) 

 

 


