2 priedas
ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS
VISOS DIENOS GRUPĖS SUTARTIS

202 m. _______________ d. Nr. ____
Šiaulių „Juventos“ progimnazija, 190532139, P.Višinskio 16
(mokyklos visas pavadinimas, kodas, adresas)
(toliau – Mokykla), atstovaujama Ritos Tamašauskienės, mokyklos direktorės, darbo tel. 8 667 19366
viena šalis ir tėvas/ globėjas (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko
interesus,

(kliento vardas, pavardė, adresas ir telefonas)

(mokinio vardas, pavardė, klasė)
1. Mokykla įsipareigoja:
1.1. veiklą organizuoti pagal Šiaulių miesto „Juventos“ progimnazijos visos dienos grupės tvarkos
aprašą, patvirtintą progimnazijos direktoriaus 2021 m. kovo 29 d., įsakymu Nr. V-50.
1.2. vykdyti veiklą pagal pasirinktą modelį;
1.3. saugoti grupės mokinį nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių;
1.4. teikti pagalbą mokiniams atliekant namų užduotis;
1.5. pranešti Tėvams apie grupės mokinio savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą VDM grupėje;
1.6. organizuoti kokybišką mokinių laisvalaikį nuo pamokų pabaigos iki tėvų prašyme
nurodytos valandos.
2. Klientas įsipareigoja:
2.1. laikytis mokyklos nuostatų, darbo tvarkos taisyklių ir VDM grupės paslaugos teikimo
Mokykloje tvarkos aprašo reikalavimų;
2.2. suteikti informaciją apie mokinio sveikatos sutrikimus grupės pedagogui;
2.3. nuolat domėtis grupės mokinio elgesiu, veikla VDM grupėje;
2.4. informuoti grupės pedagogą (telefonu) apie vaiko neatvykimą į VDM grupę;
2.5. informuoti grupės pedagogą (telefonu) apie grupės mokinio savarankišką grįžimą namo;
2.6. neleisti grupės mokiniui nešiotis daiktų, nesusijusių su VDM grupės veikla;
2.7. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti kitų asmenų privatumą ir teises, neskleisti kitų asmenų
privatumą pažeidžiančios informacijos;
2.8. atlyginti grupės mokinio padarytą žalą mokyklai ir kitiems asmenims (Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas 6.263, 6.275 ir 6.276 straipsniai);
2.9. laiku sumokėti Šiaulių miesto savivaldybės patvirtintą mokestį;
2.10. mokinį iš visos dienos grupės paimti sutartu laiku.
3. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos.

4. Sutartis surašyta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai šaliai po
vieną.
5. Sutartis gali būti nutraukta pasikeitus sutarties sąlygoms.

Paslaugos teikėjas
(parašas)
R. Tamašauskienė
(mokyklos atstovo vardas, pavardė)

Paslaugos gavėjas
(parašas)
(vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė)

