
Pailgintos dienos (popamokinės 
veiklos) grupės paslaugos teikimo 
tvarkos aprašo 2 priedas 

 

KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGOS TEIKIMO 

S U T A R T I S  

20 m. ______________________d. Nr.___ 

 

Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla į. k. 191019972, 
Kėdainių g. 11, LT-58313 Surviliškis, Kėdainių r. sav. Tel./faks. (8 347) 41151,  
el. paštas: surviliskis.mokykls@kedainiai.lt            el.svetainė www.svirskio.kedainiai.lm.lt  
atstovaujamas direktorės  Lolitos Klečkauskienės 
ir tėvas/globėjas (toliau Paslaugų gavėjas) 
(reikalingą žodį pabraukti)  

 
 

(vardas, pavardė, adresas it telefonas) 
atstovaujantis vaiko  

 
 

 (vaiko vardas, pavardė, asmens kodas) 
interesus, kita šalis, sudaro šią sutartį: 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 
 1. Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla (toliau – paslaugų 
teikėjas) įsipareigoja paslaugų gavėjo sūnų/dukrą prižiūrėti ir organizuoti veiklą pagal pailgintos 
dienos grupės dienotvarkę. 
 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

 2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
 2.1. organizuoti veiklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos Švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, pradinio ugdymo 
koncepcija, išsilavinimo standartais,  kitais teisės ir steigėjo norminiais aktais, Kėdainių r. Surviliškio 
Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, vidaus tvarkos 
taisyklėmis, pailgintos dienos grupės tvarkos aprašu;  
 2.2. nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti veiklą, atitinkančią mokinių amžių, 2 
val. kasdien;  
 2.3. saugoti vaikus/moksleivius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių; 
 2.4. pagal galimybes sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti; 
 2.5. sudaryti sąlygas atlikti namų užduotis; 



 2.6. informuoti tėvus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą  pailgintos dienos 
grupėje; 
 2.7. prižiūrėti mokinius ir organizuoti turiningą jų veiklą pagal patvirtintą pailgintos  
dienos grupės darbo grafiką. 
 2.8. vykdyti smurto ir patyčių prevenciją. 
 3. Paslaugų gavėjai  įsipareigoja: 
 3.1. laikytis Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos nuostatų, 
vidaus tvarkos taisyklių ir pailgintos dienos grupės dienotvarkės; 
 3.2. suteikti reikiamą informaciją apie mokinį; 
 3.3. nuolat domėtis mokinio elgesiu, veikla pailgintos dienos grupėje; 
 3.4. informuoti auklėtoją apie mokinio neatvykimą į pailgintos dienos grupę; 
 3.5. informuoti auklėtoją raštu apie mokinio savarankišką grįžimą namo; 
 3.6. užtikrinti po užsiėmimų saugų vaiko grįžimą namo;  
 3.7. nereikšti priekaištų auklėtojui už savarankišką mokinio grįžimą (pagal tėvų/globėjų 
raštišką prašymą) į namus;  
 3.9. neleisti mokiniui nešiotis daiktų, nesusijusių su pailgintos dienos grupės veikla; 
 3.10. atlyginti mokinio padarytą žalą mokyklai ir kitiems asmenims (Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas 6.263, 6.275 ir 6.276 straipsniai); 
 3.11. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti kitų asmenų privatumą ir teises, 
neskleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančios informacijos, taip pat jokių įrašų, vaizdo ar garso 
medžiagos, kuriuose būtų užfiksuoti mokyklos darbuotojai, mokiniai (jų atvaizdas ir (ar) balsas), taip 
pat mokyklos patalpos, turtas, išskyrus, kai dalijamasi su mokykla suderinta ar pačios mokyklos 
paviešinta informacija apie mokyklos veiklą, jos mokinių pasiekimus ir pan.; 
 3.12. už suteiktas paslaugas, pagal Kėdainių r. savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką, 
už paslaugą laiku sumokėti, t.y. iki kito mėnesio 25 d. pervedant pinigus į mokyklos sąskaitą. 
 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR  
NUTRAUKIMAS 

 4. Sutartis sudaryta vieneriems mokslo metams ir galioja nuo jos pasirašymo dienos. 
 5. Sutartis gali būti nutraukta: 
 5.1. vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą; 
 5.2. jeigu sutarties šalys nevykdo įsipareigojimų. 
 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 
 

 6. Ginčytini pailgintos dienos grupės veiklos organizavimo, sutarties pažeidimo 
klausimai sprendžiami su Paslaugų tiekėjo direktoriumi. 
 7. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus taikiai susitarti, ginčai 
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

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

 

Sutarties šalių parašai: 
Mokykla –  Direktorė ______________ Lolita Klečkauskienė 
  (parašas) 
 
Tėvai/ kitas teisėtas vaiko atstovas  ____________ 

 ___________________ 
                                                                       (parašas)      (Vardas, pavardė) 
 


