
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

2015-11-12 Nr.
Siauliai

Siauliq profesinio rengimo centras (toliau - Siauliq PRC), atstovaujarnas direktoriaus
Sauliaus DarguLo, veikiandio pagal Siauliq PRC nuostatus ir Siauliq ,,Juventos.. progimnazija
(toliau - Mokykla), atstovaujama direktoriaus Vytauto Girdiaus, veikiandios pagal Mokyklos
nuostalus, kartu vadinami Salimis, sudard 5i4 bendradarbiavimo sutarti (toliau - Sutartis).

l. Sutarties tikslas - bendradarbiauti igyvendinant bendrojo lavinirno ir profesinio
mokymo tikslus, atsiZvelgiant i Saliq bendruomeniq, visuomenes poreikius.

2. Siauliq PRC isipareigojimai:
2.l.ULtikrrnti Mokykl4 baigusiems mokiniams ugdymo turinio tgstinum4 ir

perimamumq pagal pagrindinio ugdymo programos II dali arba mokinirl pasirinktq Siauliq pRC
vykdom4 profesinio mokymo program4 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2004 m. birZelio 25 d. isakymu Nr. ISAK-1019 patvirtintu ,,Pri6mimo i valstybing ir
savivaldybes bendrojo lavinimo, profesinio mokymo istaig4 bendrqjq kriterijq s4ra5u,, bei 2005 m.
vasario 8 d. isakymu Nr. ISAK-190 patvirtintu ,,Asmenq, pageidaujandiq igyti pirmaiq kvalifikacij4,
priemimo i profesinio mokymo istaigas, kuriose Svietimo ir mokslo ministerija igyvendina valstybes
kaip savininko teises, tvarkos apra5u".

2.?.-Teikti informacij4 Mokyklos bendruomenes nariams apie Mokyklos mokiniq
mokymosi, ikiprofesinio ugdymo Siauliq PRC s4lygas ir galimybes, vykdomas profesinio mokymo
programas.

2.3. Informuoti Mokykl4 apie jos buvusiq mokiniq, tgsiandiq moksl4 Siauliq pRC,
mokymosi pasiekimus.

2-4. Organizuoti profesinio veiklinimo patyriminius praktinius uZsiemimus Mokyklos
mokiniams.

2.5. Kviesti Mokyklos mokinius dalyvauti Siauliq PRC organizuojamuose bendrojo
lavinimo, ugdymo karj erai, kult[riniuose ir sportiniuose renginiuose.

2.6. Bendradarbiauti su Molrykla organizuojant molqytojq metodinius, kulturinius ir
kitus renginius.

2.7. Mokyklos pageidavimu suteikti mokamas paslaugas Siauliq PRC profesinio
praktinio mokymo dirbtuvese pagal galimybes.

3. Mokyklosisipareigojimai:
3.1. Kviesti Siauliq PRC mokinius dalyvauti Mokyklos organizuojamuose bendrojo

lavinimo, ugdymo karj erai, kultdriniuose ir sportiniuose renginiuose.
3.2. Sudaryti s4lygas Siauliq PRC darbuotojams pristatyti Mokyklos mokiniams, jq

t€vams, mokytojams mokymosi, ikiprofesinio ugdymo Siauliq PRC s4lygas ir galimybes, vykdomas
profesinio mokymo programas.

3.3. Teikti informacij4 Mokyklos mokiniams ir jq tevams apie mokymosi galimybes
Siauliq PRC, organizuoj amus renginius.

3.4. Sudaryti s4lygas Mokyklos mokiniams dalyvauti Siauliq PRC organizuojamuose
renginiuose, susipaZinti su mokymosi Siauliq PRC s4lygomis ir ypatumais, vykdomomis mokymo
programomls.

3.5. Teikti informacij4 Siauliq PRC apie ketinandius jame mokytis mokinius, jq
poreikius.



3.6. Bendradarbiauti su Siauliq PRC mokytojais organizuojant mokytojq metoding
veikl4, kultiirinius ir kitus renginius.

4. Sutarties galiojimas, pakeitimas, nutraukimas:
4.1. Sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo dienos.

4.2. Sutartis gali btiti keidiama Saliq susitarimu.
4.3. Sutartis gali buti nutraukta vienai Saliai ispejus kit4 ne veliau kaip prie5 3

menesius.
. 5. Sa[q rekvizitai ir para5ai:

w

Siauliq profesinio rengimo centras
Gardino g.4, Siauliai

[staigos kodas 300039668
Telefonas (8 41) 552 589

Direktorius

Siautiq rrJuYentos'6 progimnazija
P.Vi5inskio 16LT -77155 Siauliai, Lietuva.

{staigos kodas 190532139
Tel. (8 - 4r) s2 45 70
Faks. (8 - 4r) 52 s4 13

pa5tas: juv.rast@gmail.com


