
PATVIRTINTA
Ignalinos Miko Petrausko
muzikos mokyklos direktoriaus 
2015  m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. O.V.- 23

                                                                                                                          
ANKSTYVOJO MUZIKINIO UGDYMO MOKYMO  SUTARTIS 

20      m.       d.  Nr.
Ignalina

                       
                Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla, toliau sutartyje – Mokykla, į. k. 190243661, 

adresas – Atgimimo g. 30, Ignalina, atstovaujama direktoriaus  _____________________________,
                                                                                                                          (vardas, pavardė)
                    
 veikiančio pagal  mokyklos nuostatus  ir                                                  

____________________________________________,   ________________________________,
(vieno iš tėvų arba globėjo, rūpintojo vardas, pavardė)                              (asmens kodas) 

_________________________________________   ,        toliau sutartyje – Klientas, atstovaujantis 
                              (adresas)

vaiko    ________________________________    ,       toliau sutartyje – Mokinio, interesus, toliau kartu 
                             (vardas, pavardė)
 
vadinami  Šalimis, sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.  Neformaliojo vaikų švietimo teikimas.

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2. Mokykla įsipareigoja:
                            2.1. teikti Mokiniui mokamas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas ir ugdyti jį pagal

ankstyvojo muzikinio ugdymo programą

____________________________________________________________________;
                      (skyriaus ir (ar) muzikos instrumento pavadinimas )

2.2.  užtikrinti   kokybišką  muzikinio  formalųjį  švietimą  papildančio  ugdymo programų
vykdymą; 

2.3.  atsižvelgiant į Mokinio gebėjimus, brandą, puoselėti jo kūrybiškumą, skatinti saviraišką,
ugdyti jo individualybę, siekti atskleisti profesines kompetencijas;

2.4. sudaryti sąlygas mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai
saugioje aplinkoje;

2.5. užtikrinti higienos ir saugumo reikalavimus atitinkančias ugdymosi sąlygas;
2.6. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus ir pažangą;
2.7. teikti Mokiniui, tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie mokymosi pasiekimus

ir pažangą;
                       2.8. prireikus suteikti mokiniui pirmąją medicininę pagalbą;

2.9. sudaryti galimybes dalyvauti mokyklos savivaldoje;
2.10. laikytis informacijos apie mokinį ir jo šeimą konfidencialumo;

                   2.11. mokiniui susirgus ir nelankius mokyklos daugiau nei vieną mėnesį bei pateikus pažymą
iš gydymo įstaigos, neimti mokesčio už mokslą mėnesinės įmokos;

                        2.12. pasirašius muzikos instrumento nuomos sutartį, pagal galimybes aprūpinti Mokinį
muzikos instrumentais.



3.   Klientas įsipareigoja:
3.1.užtikrinti  Mokinio  dalyvavimą  ugdymo  procese:  punktualiai  ir  reguliariai  lankyti

pamokas, stropiai mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, stengtis dalyvauti festivaliuose, konkursuose,
koncertuose bei kituose mokyklos renginiuose;

3.2. užtikrinti iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 15 d. Vaiko sveikatos pažymėjimo pateikimą;
3.3. užtikrinti Mokinio pagarbų  elgesį   su  mokyklos  bendruomenės   nariais   –   mokiniais,

mokytojais, mokyklos darbuotojais bei kitais asmenimis;
3.4. nuolat domėtis ugdymo proceso rezultatais,  Mokinio mokymosi  pasiekimais, aprūpinti

Mokinį būtinomis mokymo(si) priemonėmis;
3.5.  pagal  galimybes  aktyviai  dalyvauti  tėvams  skirtuose  koncertuose,  susirinkimuose  ir

kituose mokyklos bendruomenės renginiuose;
3.6. nedelsiant informuoti pagrindinio dalyko  mokytoją  ar mokyklos administraciją (tel. 8

386 36729)  Mokiniui susirgus ar dėl pateisinamos priežasties negalint atvykti į pamoką;
3.7. susipažinti su mokesčio už mokslą tvarka ir jos laikytis;
3.8. mokėti   mokesčio   už   mokslą  mėnesinę įmoką Mokiniui  susirgus  ar   nelankius

mokyklos  dėl   kitų priežasčių mažiau negu vieną mėnesį;
3.9.  susipažinti,  naudojantis   muzikos  instrumentų  nuomos  paslaugomis,  su  muzikos

instrumentų nuomos tvarka ir jos laikytis;
3.10. užtikrinti   mokinio  elgesio ir mokymosi  taisyklių laikymąsi, mokyklos direktoriaus

įsakymų, mokyklos tarybos, mokytojų tarybos nutarimų vykdymą;
                       3.11. sumokėti nustatytą  Ignalinos rajono savivaldybės tarybos mokestį  už mokslą  iki  kito
mėnesio  10 d. Galima mokėti  grynais  pinigais pagrindinio dalyko mokytojui arba  pervesti internetu į
mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą  -  LT 457300010126188971, AB „Swedbank“ bankas;

                                          3.12 pageidaujant, galima sumokėti mokestį  už mokslo metų einamąjį pusmetį, tačiau būtinai
iki to pusmečio paskutinio mėnesio 10 d.;
                       3.13. sudarius Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) su Mokykla  muzikos instrumento
nuomos sutartį,  sumokėti nustatytą Ignalinos rajono  savivaldybės  tarybos mokestį už muzikos  instrumentų
nuomą:  už I pusmetį -  iki spalio 10 d., už II pusmetį  - iki vasario 10 d. Mokestį galima mokėti  grynais
pinigais pagrindinio dalyko mokytojui arba  pervesti internetu į mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą  -   LT
457300010126188971, AB „Swedbank“ bankas;

                             3.14. Mokiniui išvykstant iš Mokyklos, pateikti rašytinį prašymą dėl sutarties nutraukimo ir
išbraukimo iš mokinių sąrašų, grąžinti Mokyklai priklausančias priemones, sumokėti visus įsiskolinimus;

3.15.  atlyginti,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  įstatymais  ir  kitais  norminiais  teisės
aktais, padarytą Mokyklai turtinę žalą.

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

4. Sutartis  įsigalioja nuo jos pasirašymo  dienos  ir  galioja  iki  Mokinys baigia  neformaliojo
ugdymo programą. 

5.  Mokyklos   iniciatyva  Sutartis   gali  būti  nutraukiama  mokslo  metų I  arba  II  pusmečio
pabaigoje mokytojų tarybos posėdžio sprendimu, kai Mokinys:
                       5.1. be pateisinamos priežasties praleidinėja pamokas,  nelanko mokyklos daugiau nei mėnesį;
                       5.2. mokosi nepatenkinamai (turi nepatenkinamų I pusmečio ar metinių įvertinimų);

5.3. nesilaiko   kitų  Sutarties   įsipareigojimų,  mokyklos   vidaus    tvarkos   taisyklių,
mokinių elgesio ir mokymosi taisyklių.
                       6.  Sutartis keičiama (papildoma), kai Mokinys:
                       6.1.  tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus rašytinį prašymą, keičia mokyklos skyrių ir (ar)
muzikos dalyką;

7.  Sutartis   gali  būti  nutraukiama mokslo metų  bėgyje  dėl  pateisinamų priežasčių tėvams
(globėjams) pateikus rašytinį prašymą, kai Mokinys: 

7.1. pakeičia  gyvenamąją vietą už Ignalinos rajono ribų; 
7.2. negali lankyti mokyklos dėl ligos (pateikus nustatytos formos medicininę pažymą). 
8. Kai  Sutartis   nutraukiama   Mokyklos  iniciatyva,  apie  sutarties nutraukimą Mokinio

tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami raštu.
9. Mokykla turi teisę
9.1.  įspėti  raštu  Tėvus  (globėjus,  rūpintojus),  jei  mokinys  nelanko  mokyklos  mėnesį   be

pateisinamos  priežasties  ir reikalauti  sumokėti mokestį  už nelankytą laikotarpį iki Sutarties  nutraukimo



datos;
9.2. nutraukti Sutartį su Tėvais (globėjais, rūpintojais), jei mokestis nesumokamas iki mokslo

metų  I  pusmečio  ir  II  pusmečio  pabaigos  ir  kreiptis   į  teisines   institucijas   dėl  mokesčio  už  mokslą
išieškojimo.

                                   IV. GINČŲ SPRENDIMAS

10.   Ginčytini   ugdymo  proceso  organizavimo,  mokyklo  veiklos,  Sutarties   pažeidimo
klausimai  sprendžiami  mokytojų  tarybos  ir mokyklos tarybos posėdžiuose.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

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

12.  Sutartis  laikoma  nutraukta  atskirų  šalių  susitarimu  arba  vienašališkai,  kai  grubiai
pažeidžiamos sutarties sąlygos.

13.   Su mokesčio už mokslą mokėjimo tvarkos aprašu susipažinau ir sutinku:

.............................................................................................................................................................
                                                      (Tėvų , (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, parašas)

Sutarties šalių parašai:

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

                             Direktorė              ..................................                         ...............................................................
                                                     (parašas)                                                        (Vardas, pavardė)   

Klientas     ..................................                         .............................................................
                              (parašas)                                                         (Vardas, pavardė)

Sutartis pakeista (papildyta)            _________________________________________

 ..........................
      (data)

                             Direktorė               ..................................                       .................................................................
                                                   (parašas)                                                         (Vardas, pavardė) 

Klientas      ..................................                      .................................................................
                            (parašas)                                                         (Vardas, pavardė)

Sutartis nutraukta

..........................
     (data)

                            Direktorė                    ..................................                      ......................................................................
                                                        (parašas)                                                         (Vardas, pavardė) 

Klientas         ..................................                 ...........................................................
                                        (parašas)                                                        (Vardas, pavardė)   


