MOKYMOSI SUTARTIS Nr.
2019 m. ____________mėn. d.
Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla, kodas 304064633, adresas Paramos g.14, Skirgiškės, Vilniaus raj., (toliau-Mokykla),
atstovaujama administratorės Beatos Staniulienės, viena šalis,
ir vienas iš tėvų (globėjų) ______________________________________________________ (toliau - Tėvai),
vardas, pavardė
atstovaujantis mokinio ___________________________________________________________interesams
vardas, pavardė, gimimo data
kita šalis, sudaro šią sutartį (toliau - Sutartis):
I.

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Mokykla įsipareigoja ugdyti mokinį pagal Pradinio (kodas 101001001) bei Pagrindinio (kodas 20100100) ugdymo
programą, vadovaujantis Valdorfo pedagogine sistema, o Tėvai įsipareigoja laikytis šioje sutartyje nustatytų
įsipareigojimų.
II.
BENDROSIOS NUOSTATOS
2.

3.
4.

Mokiniai, Tėvai, mokytojai ir kiti Mokyklos darbuotojai yra Mokyklos bendruomenės nariai. Tėvai dalyvauja
sprendžiant Mokyklos valdymo, veiklos organizavimo klausimus dalyvaudami Mokyklos valdymo bei savivaldos
organuose, įvairiose veiklos grupėse, Mokyklos ir klasių tėvų susirinkimuose.
Tėvai ir Mokykla kartu yra atsakingi už sveiką Mokinio vystymąsi ir ugdymąsi. Tėvai ir Mokykla nuolat
bendradarbiauja sprendžiant mokinio ugdymosi klausimus.
Mokykloje puoselėjamas sveikas gyvenimo būdas. Mokyklos bendruomenės nariai bei mokyklos svečiai pamokų ir
Mokyklos renginių metu nerūko, nevartoja alkoholio ar kitų svaiginamųjų medžiagų. Mokiniai mokykloje ir jos
teritorijoje mobiliaisiais telefonais ir kitais elektroniniais bei radijo ryšio įrenginiais nesinaudoja, Tėvai ir mokyklos
darbuotojai naudojasi tik būtiniausiu atveju.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
5. Mokykla įsipareigoja:
5.1. sudaryti sąlygas mokiniui įgyti įvairiapusių kompetencijų, prasmingų žinių, lavinti jo įgūdžius, reikalingus visaverčiam
asmens gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje;
5.2. sudaryti savitarpio pagarba grįstą, fiziškai ir psichologiškai saugią mokymosi aplinką;
5.3. informuoti Tėvus apie mokinio vystymąsi ir jo mokymosi pasiekimus;
5.4. esant poreikiui ir Mokyklos galimybėms, teikti psichologinę, socialinę-pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą;
5.5. saugoti mokinį mokykloje ir mokyklos renginių metu nuo fizinę ir psichinę sveikatą žalojančių poveikių;
5.6. mokiniui, baigusiam Mokyklos ugdymo programą, išduoti jo pasiekimus patvirtinantį dokumentą.
6. Tėvai įsipareigoja:
6.1. užtikrinti, kad mokinys lankytų Mokyklą ir dalyvautų pamokose, projektuose, praktikose, kurie yra neatskiriama
ugdymo proceso dalis ir yra mokiniui privalomi;
6.2. bendradarbiauti su mokytojais siekiant užtikrinti, kad mokinys stropiai mokytųsi, atliktų klasės ir namų darbų
užduotis;
6.3. bendradarbiauti su mokytojais siekiant užtikrinti, kad mokinys Mokykloje laikytųsi drausmės ir tvarkos; kad
mokinys Mokykloje ir jos teritorijoje nesinaudotų mobiliaisiais telefonais, nerūkytų, nevartotų alkoholio ar kitų
svaiginamųjų medžiagų.
6.4. kasmet iki rugsėjo 15 d. pristatyti Mokyklai nustatytos formos mokinio sveikatos pažymą;
6.5. tą pačią dieną pranešti Mokyklai apie mokinio nedalyvavimo pamokose ar kitoje ugdymo veikloje priežastis
telefonu ar elektroniniu paštu. Nelankant mokyklos ilgiau nei 3 (tris) dienas, pristatyti gydytojo pažymą arba tėvų
raštišką paaiškinimą;
6.6. atlyginti Mokyklai mokinio padarytą žalą (pagal Civilinio kodekso 6.275 str., 6.276 str.);
6.7. aprūpinti mokinį individualiomis mokymosi priemonėmis: numatyto pavyzdžio pieštukais, parkeriais, skaičiuotuvais,
rašymo, braižymo priemonėmis, kitomis kanceliarijos priemonėmis, kūno kultūros apranga ir avalyne, pratybų
sąsiuviniais ir kt. Apmokėti klasės išvykas (edukacija, žygiai, kelionės);
6.8. įsitraukti į Mokyklos kūrimą ir bendruomenę, aktyviai dalyvauti:
- tėvams skirtuose klasės ir mokyklos ugdymo plano renginiuose, tėvų susirinkimuose, klasės talkose;
- Mokyklos bendruomenės susirinkimuose, mokyklos šventėse bei talkose;
- Mokyklos darbo grupėse prisidedant konkrečiais darbais ir/arba finansine parama prie Mokyklos kūrimo.
6.9. laiku sumokėti nustatytą Mokyklos mokestį ir už kitas pasirinktas Mokyklos teikiamas paslaugas (popiečio grupė,
papildomas ugdymas, išvykos, stovyklos ir kt.)
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IV.
PAPILDOMI SUSITARIMAI
7. Užsienio kalbų mokymas. Tėvai sutinka, kad mokinys Mokykloje mokytųsi dviejų užsienio kalbų, pirmoji užsienio
kalba - anglų kalba, antroji užsienio kalba rusų.
8. Fotografavimas. Tėvai sutinka, kad mokinys bus fotografuojamas ir (ar) filmuojamas Mokykloje, Mokyklos
renginiuose ir už jos ribų. Mokykla įsipareigoja kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti nuotraukos pobūdį ir mokinių
nuotraukas naudoti atsakingai. Tėvai sutinka, kad nuotraukos ar filmuota medžiaga gali būti naudojama/ skelbiama
mokyklos internetinėje svetainėje, mokyklos socialinių tinklų puslapiuose, mokyklą pristatančiose renginiuose ar
leidiniuose be atskiro Tėvų sutikimo. Tėvai turi teisę atšaukti šį sutikimą bet kuriuo momentu, parašę mokyklai
laisvos formos prašymą.
9. Atsakomybė už vaiką. Mokykla atsako už vaikų saugumą ir gyvybę tik Mokyklos pamokų, Mokyklos organizuojamų
renginių ir klasės išvykų metu. Mokykla atsako už vaikų saugumą ir gyvybę popiečio grupės metu, jei yra tėvų
prašymas dėl popiečio grupė lankymo. Kelionės į Mokyklą ir iš jos metu vaikai gali būti lydimi Mokyklos mokytojų
ar darbuotojų, tačiau už vaikų saugumą ir gyvybę kelionės metu Mokykla neatsako.
V. MOKYKLOS MOKESTIS IR MOKĖJIMAI
10. Mokyklos mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką nustato Mokyklos Visuotinis dalininkų susirinkimas. Mokyklos Visuotinis
dalininkų susirinkimas sprendimą priima remiantis Mokyklos Koordinavimo grupės teikimu.
11. Sutarties sudarymo dieną galiojantis ir taikomas Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas dėl mokesčio dydžio ir
jo mokėjimo tvarkos pridedamas kaip Sutarties Priedas Nr. 1. Tėvų pasirinktas Mokyklos mokesčio mokėjimo planas
įforminamas raštu ir yra neatskiriame šios Sutarties dalis.
12. Mokestis gali būti keičiamas Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Sprendimas dėl mokesčio dydžio
pasikeitimo turi būti motyvuotas. Tėvai turi teisę susipažinti su motyvais keisti mokesčio dydį ir tvarką.
13. Apie pakeistą mokesčio dydį ir/arba mokėjimo tvarką Mokykla skelbia internetinėje svetainėje www.žaliojimokykla.lt
ir/arba informuoja Tėvus elektroniniu laišku ir/arba registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 3 (tris) mėnesius iki naujo
mokesčio dydžio ir/ar mokėjimo tvarkos taikymo pradžios. Pakeistas mokesčio dydis ir/ar mokėjimo tvarka įsigalioja
ir taikomas Tėvams nuo Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendime nurodytos įsigaliojimo (taikymo) datos.
VI.
SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
14. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja visą mokinio ugdymosi Mokykloje laikotarpį.
15. Mokinys pradeda lankyti mokyklą nuo prašyme priimti į Mokyklą nurodytos dienos. Švietimo santykiai prasideda nuo
mokinio pirmos mokymosi dienos.
16. Ši sutartis gali būti keičiama (nutraukiama) tik rašytiniu šalių susitarimu, išskyrus Mokyklos mokesčio dydį ir
mokėjimo tvarką, kuris keičiamas Mokyklos Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
17. Mokykla turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:
17.1.
jei mokinys neįgyja teisės mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą;
17.2.
kai mokinys Mokytojų kolegijos sprendimu yra pašalinamas iš mokyklos;
17.3.
Mokyklos koordinavimo grupės sprendimu, kai Tėvai nesilaiko 6.9 punkto įsipareigojimų (laiku nemoka
nustatyto mokesčio už mokslą).
18.Tėvai turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėję Mokyklą prieš 14 dienų.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19.Pasirašydami šią sutartį, Tėvai patvirtina, kad yra susipažinę su Mokyklos ugdymo programos ir ugdymo proceso
ypatumais, Mokyklos mokesčio mokėjimo tvarka, Mokyklos taisyklėmis ir kitomis Mokyklos tvarkomis.
20.Ginčytini sutarties vykdymo klausimai sprendžiami derybų būdu. Jeigu ginčo derybų būdu išspręsti nepavyksta, jis
sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
21.Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.
22.Šios sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.
Priedai:
1. 2019 m. balandžio 10 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtinta Mokesčio sistema 2019-2020 m.m.
2. Tėvų prašymas pasirinkti Mokyklos mokesčio mokėjimo planą 2019-2020 m.m.

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI
Mokykla:
Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla
Įmonės kodas 304064633
Paramos g.14, Skirgiškės, Vilniaus raj.
rastine@zaliojimokykla.lt
8 612 81714
Atsiskaitomoji sąskaita LT-887044060008035934
AB „SEB bankas“, banko kodas 70440
Administratorė Beata Staniulienė __________________

Tėvai (globėjai):
Vardas, pavardė
Adresas
El.paštas
Tel. Nr:

_________________________________
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