
IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS 
 

202......m. ...........................  d. Nr. _______ 

 

Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“, įmonės kodas 191789357, Vingio g. 4, LT-96138 Gargždai 

(toliau – Lopšelis-darželis), tel. (8 46) 452 674, el. p. info@gargzdusaulute.lt, internetinė svetainė – 

www.gargzdusaulute.lt, veikiantis pagal nuostatus ir atstovaujamas direktorės Linos Petrauskienės, viena 

šalis ir tėvas/globėjas (toliau – Klientas)............................................................................................................. 
                                      (vardas, pavardė) 

gyv. ..............................................................................................................., tel. Nr. ........................................ 
                                                          (adresas) 

 atstovaujantis vaiko ........................................................................................gim. ........................................... 
            (vardas, pavardė) 

 interesus, kita šalis, sudaro šią sutartį: 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS  

 
 Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą ugdyti pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/jos saviraiškos poreikius. 

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

1. Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ įsipareigoja: 

1.1. teikti kokybišką ikimokyklinį ugdymą; 

1.2. užtikrinti tinkamas, saugias, sveikas vaiko ugdymosi sąlygas, užkirsti kelią bet kokioms smurto 

apraiškoms; 

1.3. puoselėti pozityvias visų bendruomenės narių  vertybes ir bendruomeniškumą: mandagumą, 

paslaugumą, rūpinimąsi kitais, pagarbą, pasitikėjimą, solidarumą, lygiateisiškumą ir kt.;  

1.4. ugdyti vaikams dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas; 

1.5. rekomendavus specialistams teikti logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo paslaugas; 

1.6. pagal galimybes atsižvelgti į tėvų/globėjų pageidavimus dėl ugdymo proceso organizavimo; 

1.7. teikti informaciją Klientui apie vaiko ugdymosi sąlygas, ugdymosi pasiekimus bei kitais 

dominančiais klausimais; 

1.8. pasirūpinti vaiko nemokamu maitinimu pagal Vyriausybės ir lopšelio-darželio steigėjo nustatytą 

tvarką; 

1.9. vaikus iš įstaigos atiduoti tik tėvams arba tėvų įgaliotiems pilnamečiams asmenims (pateikus 

įstaigai prašymą, nurodant pilnamečius asmenis, kurie turi teisę atvesti ir pasiimti vaiką). 

2. Klientas įsipareigoja: 

 2.1. užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų ugdymo įstaigos lankymą; 

 2.2. ugdyti vaiko pagarbą bendraamžiams, vyresniems bei kitiems lopšelio-darželio bendruomenės 

nariams; 

 2.3. aktyviai bendradarbiauti su įstaigos darbuotojais kuriant saugią ugdymo(si) aplinką lopšelyje-

darželyje:  

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

2.5. rūpintis, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir informuoti grupės mokytoją; 

2.6. neplatinti užkrečiamųjų ligų sukėlėjų, atvesti vaiką į ikimokyklinę grupę tik sveiką, neturintį 

užkrečiamų ligų sukėlėjų ar ūmių užkrečiamų ligų požymių (nekarščiuoja, nesiskundžia skausmais, nevemia, 

ūmiai nekosi, nėra pūlingų išskyrų iš nosies, neišbertas, neturi utėlių ir glindų ir pan.); 

2.7. vaiką į įstaigą atvesti švarų ir tvarkingai aprengtą, pagal oro sąlygas; 

2.8. neprieštarauti lopšelyje-darželyje vykdomiems vaiko švaros ir higienos patikrinimams; 

2.9. neprieštarauti lopšelyje-darželyje vaikui atliekamiems tyrimams dėl parazitologinių užkrėtimų 

(helmintozės, pedikuliozės); 

2.10. vadovautis ir laikytis nustatytos vaikų priėmimo, dienos rėžimo ir grupės dienotvarkės, esant 

tinkamoms oro sąlygoms, neprieštarauti kasdien 2 kartus šviesiu paros metu  vaiko išvedimui pasivaikščioti į 

lauką; 

2.11. neprieštarauti  logopedo patikrinimams, siekiant išsiaiškinti vaiko kalbos ir komunikacijos 

sutrikimus; 

2.12. nuolat domėtis vaiko ugdymo(si) rezultatais;  

2.13. bendradarbiauti su pedagogais, vaiko pagalbos specialistais ir lopšelio-darželio vadovais 

koreguojant ir kontroliuojant vaiko elgesį, sprendžiant kitas  aktualias  problemas; 

2.14. pasidalinti su pedagogais savo įžvalgomis apie vaiko savijautą lopšelyje-darželyje. Jei jūs žinote ar 

numanote, kad vaikas lopšelyje-darželyje patiria patyčias, nedelsiant pranešti grupės pedagogams; 



  

2.15. nevilkinti ir skubiai susisiekti su lopšelio-darželio pedagogais ar/ir administracijos atstovais, 

psichologu, jei vaikui ėmė nebesisekti, kyla elgesio problemų; 

2.16. talkinti lopšeliui-darželiui tvarkant aplinką, remontuojant grupės patalpas, įsigyjant ugdymo 

priemones, žaislus, organizuojant lopšelio-darželio renginius; 

2.17. pateikti dokumentus, kurių pagrindu taikomos lengvatos už vaiko išlaikymą lopšelyje-

darželyje;   

2.18. iki kiekvieno mėnesio 20 d., laiku, sumokėti Švietimo teikėjo steigėjo nustatyto dydžio 

mokestį už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje grupėje;  
2.19. laiku mokėti nustatyto dydžio mokestį už tėvų/globėjų pageidavimu teikiamas papildomas 

paslaugas (ekskursijas, būrelius ir kt.); 

2.20. aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, lopšelio-darželio savivaldoje; 

2.21. neprieštarauti, kad nufilmuota, nufotografuota medžiaga, susijusi su lopšelio-darželio 

veikla, kurioje užfiksuotas vaikas, būtų viešinama lopšelio-darželio gerosios patirties sklaidos 

tikslais; 
2.22. nedelsiant pasiimti vaiką iš lopšelio-darželio, šiais atvejais: 

2.22.1. kai vaikui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu, 

viduriuoja, vemia, ūmiai kosi, yra pūlingų išskyrų iš nosies), apžiūrų metu randama utėlių ar glindų; 

2.22.2. kai vaiko liga ar trauma riboja jo dalyvavimą grupės veikloje; 

2.22.3. kai vaiko būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu jie gali suteikti, 

nepažeisdami kitų vaikų interesų; 

2.22.4. kai vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai; 

2.22.5. kai lopšelis-darželis, dėl nenumatytų priežasčių (techninių  gedimų, stichijos padarinių ir kt.), 

negali užtikrinti tinkamų vaiko ugdymo ir priežiūros sąlygų.  

2.24. nenešti į lopšelį-darželį maisto produktų, tortų, kepinių su kremais, gaiviųjų gėrimų, 

vaistų, priemonių, sukeliančių pavojų vaikų sveikatai ir saugumui; 

 2.25. pasikeitus gyvenamajai vietai ar telefonui, nedelsiant informuoti apie tai grupės mokytoją. 

 

III. SUTARTIES  ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

  
 3. Sutartis sudaryta visam ikimokyklinio ugdymo laikotarpiui, įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir 

galioja iki vaikas baigs ikimokyklinio ugdymo programą. 

4. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta atskiru šalių susitarimu. 

5. Lopšelis-darželis  turi teisę  vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį su  Klientu, jeigu jis: 

5.1. nustatytu laiku nesumoka atlyginimo  už vaiko išlaikymą daugiau kaip 2 mėnesius; 

5.2. grubiai pažeidžia kitas sutarties sąlygas. 
 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 
 

 6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, lopšelio-darželio veiklos, sutarties pažeidimo klausimai 

sprendžiami įstaigos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus atstovui, arba apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

V. KITOS NUOSTATOS 
 

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

8. Sutarties šalių parašai: 

 

Švietimo teikėjas 

______________________ ___________________________                                          
(parašas)     (pareigos vardas, pavardė) 

Klientas 

 

____________________                     ______________________ ___________________________ 
      (tėvas/globėjas)                           (parašas)                                               (vardas, pavardė) 


