
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO 

S U T A R T I S  Nr.  ..................... 
 

20        m.                                          d. 

Kaunas 

 

 

GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJUS (toliau - Kadetų licėjus), 

atstovaujamas laikinai atliekančios direktoriaus funkcijas INGRIDOS LEVICKIENĖS, 

veikiančios pagal Kadetų licėjaus įstatus, viena šalis ir 

____________________________________________________________ atstovaujantis  

  (tėvo, motinos, globėjo vardas ir pavardė) 

sūnaus/dukros (reikiamą žodį pabraukti) _______________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė, gimimo data) 

 interesus (toliau - Klientas), kita šalis, sudaro šią sutartį:  

 

I. SUTARTIES PASKIRTIS 
   
1. Ugdymas pagal Kadetų licėjaus neformaliojo švietimo programą. 

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

 

2.1 užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimą pagal Kliento pasirinktą programą;  

2.2. organizuojant ugdymo procesą vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės 

aktais, Kadetų liėjaus įstatais, aktyvumo, labilumo, savanoriškumo, sąmoningumo principais; 

2.3.  užtikrinti, kad Klientas būtų ugdomas saugioje ir sveikoje aplinkoje; 

2.4.  užtikrinti, kad Klientą ugdys Švietimo įstatymo nustatytus kvalifikacinius reikalavimus 

atitinkantys pedagogai; 

2.5.  pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius; 

2.6.  tėvų prašymu teikti informaciją apie ugdymosi rezultatus, elgesį, sąlygas. 

 

3. Klientas įsipareigoja: 

 

3.1. užtikrinti reguliarų ir punktualų užsiėmimų lankomumą; 

3.2. bendradarbiauti su pedagogais ir Švietimo teikėjo administracija, sprendžiant ugdymo(si) 

klausimus; 

3.3. pagarbiai elgtis su Kadetų licėjaus bendruomenės nariais; 

3.4.  laikytis Švietimo teikėjo nuostatų, elgesio taisyklių ir kitų vidaus teisės aktų; 

3.5. laiku pateikti informaciją apie sveikatos sutrikimus į kuriuos turėtų atsižvelgti Švietimo 

teikėjo darbuotojai; 

3.6.  iki užsiėmimų lankymo pradžios pateikti vaiko asmens (vaiko gimimo liudijimas/ pasas) 

dokumento kopiją, galiojančią vaiko sveikatos pažymą (pažymos kopiją), nuotrauką pažymėjimui; 

3.7.  leisti naudoti Kadetų licėjaus reikmėms foto ir video medžiagą, užfiksuotą užsiėmimų ir 

renginių metu, su Jų dukters/sūnaus atvaizdu; 

3.8.  pateikti duomenis, būtinus mokinių asmens byloms ir Neformaliojo vaikų švietimo 

instruktoriaus darbo su grupe dienynams užpildyti. Duomenims pasikeitus, informuoti 

administraciją;  

3.9. leisti mokiniui dalyvauti Kadetų licėjaus vykdomose apklausose; 



3.10. užtikrinti, kad vaikas nerūkytų, nevartotų alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų;  

3.11. atlyginti žalą, kurią padarė jo vaikas; laiku apmokėti už lankomų užsiėmimų, kitas tėvų 

pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (išvykas, ekskursijas, stovyklas); 

3.12. susirgus vaikui, informuoti vadovą per 3 dienas;  

3.13. aprūpinti vaiką būtiniausiomis individualiomis ugdymosi priemonėmis ir uniformomis 

(socialiai remtinoms šeimoms problema dėl uniformos sprendžiama individualiai). 

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS 

          

4. Sudaryta sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs/lankys 

neformaliojo vaikų švietimo programą. 

5. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jei mokinys:  

5.1. nesinaudoja šioje sutartyje numatytomis paslaugomis, t.y. nelanko užsiėmimų ir praleidžia 

daugiau kaip 10 užsiėmimų iš eilės ir per šį laikotarpį raštu, elektroniniu paštu, faksu, telefonu 

neinformuoja Švietimo teikėjo vadovų apie priežastis; 

5.2. laiko ir vartoja narkotines ir kitas psichotropines medžiagas; 

5.3. nesilaiko Kadetų licėjaus įstatų ir Vidaus tvarkos taisyklių. 

6. Klientas turi teisę nutraukti šią sutartį įspėjęs Švietimo teikėją raštu ir visiškai atsiskaitęs su 

Švietimo teikėju už iki sutarties nutraukimo suteiktas šioje sutartyje numatytas neformaliojo 

švietimo paslaugas (už mokinį iki 14 metų sutartį nutraukia mokinio tėvai(globėjai/ rūpintojai). 

7. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti nutraukta, papildyta arba pakoreguota mokiniui 

pakeitus ugdymo programą ar dėl kitų priežasčių. Šalių susitarimas yra neatskiriamas šios sutarties 

priedas. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

 

8. Ginčytini ugdymo programos įgyvendinimo, organizavimo, Švietimo teikėjo veiklos, sutarties 

pažeidimo klausimai sprendžiami derybose su mokiniu (jo tėvais/globėjais), Švietimo teikėjo 

taryboje arba skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

9. Sutartis sudaryta dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, (po vieną kiekvienai 

šaliai). 

                                        

V. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI 

 

ŠVIETIMO TEIKĖJAS KLIENTAS 

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, 

kodas 300117533 

Žeimenos g. 66, LT-49331 Kaunas 

Tel. 8 609 95155 

el. paštas: cadet@plechavicius.lt  

 

Laikinai atliekanti  

direktoriaus  

funkcijas                     Ingrida Levickienė 

 

A.V.  

 
............................................................................................................................ 

(mokinio vardas, pavardė, parašas) 
 

............................................................................................................................ 
(namų adresas) 

 
............................................................................................................................. 

(telefonas, el.paštas) 

 

 
........................................................................................................................... 

(Mokinio atstovo vardas, pavardė, parašas) 

 

.................................................................................. 

(namų adresas) 

 

................................................................................. 

(kontaktiniai telefonai, el. paštas) 

 


