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Jonavos Janinos Mi5diukaitds meno mokykla, istaigos kodas 1 903 1 01 56 , Zeimir4 g. 6, LT55149 Jonava, (toliau - Neformaliojo Svietimo teikejas), atstovaujama Romos Jurgilienes, Jonavos
Janinos Mi5diukaitds meno mokyklos direktores, viena Salis ir pra5ym4 pateikgs asmuo (toliau
Ugdytinis)

-

(mokinio vardas, pavarde, asmens kodas)

ir

(toliau Tevai arba globejai)
(tevq /globejq vardas, pavarde, adresas, tel. numeris)

kita Salis, sudaro

SiE

Neformaliojo vaikq ugdymo sutarti(toliau-Sutarti):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

Neformaliojo Svietimo teikejas isipareigoja Ugdytini mokyti pagal neformaliojo

Svietimo ugdymo program4 ir pagal galimybes sudaryti s4lygas tenkinti jo saviraiSkos poreikius.
Teikejas isipareigoja Jtsq s0nry'dukterimokyti pagal Neformaliojo vaikq ugdymo sutart!

dailes, teatro ,choreografijos, muzikos program4
d.

$abraukti) nuo 2015 m. iki

20

:

m.

II. SUTARTIES SALIU ISIPAREIGOJIMAI
Neformalioj o Svietimo teik6jas isipareigoja:
.UZtikrinti kokybi5k4 Neformalioj o ugdymo programq vykdym4.
I .2. P agal galimybes aprtpinti Ugdytini muzikos instrumentais.
1.3. UZtikdnti higienos ir saugumo reikalavimus atitinkandias ugdymosi s4lygas.
1.4. Ugdyti dorovines, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas.
1.5. Objektyviai ir ne5ali5kai vertinti mokymosi pasiekimus ir paZang4.
l.6.Teikti Ugdytinio tdvams informacij4 apie vaiko ugdymosi s4lygas, mokymosi pasiekimus ir

1.

t .I

palangq.
1.7. I5siaiSkinti Sutarties nesilaikymo prieZastis
2. Ugdytinis isipareigoja:
2.1. Punktualiai ir reguliariai lanlcyti pamokas.

ir

suteikti Ugdytiniui pagalb4 jas

Salinant.

2.2. Stengtis dalyvauti festivaliuose, konkursuose, pleneruose, Dainq Sventese, koncertuose,
renginiuose.
2.3. Stropiai mokytis pagal savo gebejimus ir poreikius.
2.4. Nurodytu
sqZiningai dalyvauti atsiskaitymuose, Ziniq patikrose, baigiamqjq
egzaminq perklausose ir dailes skyriaus baigiamqjq darbq perZitrose, pasiekimq patikrinimuose,
akademiniuose koncertuose.
2.5. Informuoti tevus apie ugdymosi rezultatus.
2.6. Nurodyti prieZasti del pamokq nelankymo ir pateisinti praleistas pamokas.
2.7. Pagarbiai elgtis su mokyklos bendruomends
ugdytiniais, pedagogais,
mokyklos darbuotojais bei kitais asmenimis (svediais).
2.8. Virtualioje erdveje neskleisti kitq asmenq privatum4 paLeidLiandios informacijos. Pamokq metu
nesinaudoti mobiliojo rySio priemondmis, neira5ineti kitq mokyklos bendruomenes nariq pokalbiq.
Mokykloje nesine5ioti garso stiprinimo aparatiiros ir ja nesinaudoti.

laiku

nariais

2.9. Mokykloje, mokyklos teritorijoje, ivairiq i5vykrl metu nevartoti, neplatinti ir

nesine5ioti narkotiniq, psichotropiniq medZiagq, tabako gaminiq.
2.10. Nesikviesti i mokykl4 pa5aliniq asmenrl.
2.11. Laikyis Ugdytinio elgesio taisykliq, mokyklos darbo tuarkos taisykliq.
2.l2.Yykdyti mokyklos direktoriaus isakymus, mokyklos tarybos, mokytojq tarybos nutarimus.
2.13. Susirgus, ar del pateisinamos prieZasties negalint atvykti i pamok4 tq padiq dien4 informuoti
instrumento (dalyko) pedagog4 ar mokyklos administracij4 tel. (3-349) 51 870.
3.T6vai (glob6jai) isipareigoja:
3.1. UZtikrinti Ugdytinio dalyvavim4 ugdymo procese (pridedama).
3.2. Nuolat dometis ugdymo proceso rezultatais, Ugdytinio mokymosi pasiekimais, apr[pinti
Ugdytini bftinomis darbui priemon6mis ir medZiagomis.
3.3. SusipaZinti su mokesdio uZ moksl4 tvarka ir jos laikytis.
3.4. Moketi mokesti uZ moksl4, nustatyt4 Jonavos rajono savivaldybes Tarybos 2014 m. gruodZio 18
d. sprendimu Nr.l T5-0376, du kartus per mokslo metus: iki lapkridio 15 d. ir kovo 15 d. Moketi galima
grynais pinigais arba pervedant internetu i AB DNB banko s4skait4 Nr. LT664010043900050064.
3.S.Sumoketi mokesti uZ instrumentq nuom4 iki einamojo menesio 25 dienos. Moketi galima
grynais pinigais arba pervedant internetu i AB DNB banko s4skait4 Nr. LT664010043900050064.
3.6. Moketi mokesti uL moksl4 Ugdytiniui susirgus ar nelankius rnokyklos 3 savaites.
3.7.Atlyginti padaryt4 Zal4 mokyklai (sutinkamai su darbo tvarkos taisykliq nuostatomis).

III. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
4. Sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo dienos ir galioja iki Ugdytinis baigia neformaliojo
ugdymo program4 arba kai Tevai (globejai) pateikia pra5ym4 del Sutarties nutraukimo.
5. Neformaliojo Svietimo teikejo iniciatyva Sutartis gali b[ti nutraukiama, kai Ugdytinis :
5.1. be pateisinamos prieZasties praleidineja pamokas, i jas veluoja, nelanko mokyklos menesi.
5.2. Mokosi nepatenkinamai (turi nepatenkinamq I pusmedio ar metiniq ivertinimq).
5.3. Nevykdo mokytojq nurodymq, neatlieka pamokose nurodytq uZduodiq.
5.4. Naudoja psichologini ar fizini smurt4 prieS mokyklos bendruomends narius ar kitus asmenis.
5.5. Filmuoja ar platina virtualioje erdveje kitq asmenq privatum4 paLeidLiandi4 informacij4.
5.6. Nesilaiko Sutarties isipareigojimo nevartoti, nesine5ioti ir neplatinti narkotiniq ir psichotropiniq
medZiagq, alkoholio, tabako gaminiq.
5.7. Nesilaiko kitq Sutarties isipareigojimq, mokyklos darbo tvarkos taisykliq, mokiniqelgesio

taisykliq.

6. Kai Sutartis nutraukiama Neformaliojo Svietimo teikejo iniciatyva, apie sutarties nutraukim4
Ugdytinis ir Ugdytinio tevai informuojami raitu.
7. Neformaliojo Svietimo teikdjas turi teisg:
7.l.Nutraukti Sutarti su Tevais (globejais), jei ugdytinis nelanko mokyklos menesi be pateisinamos
prieZasties ir reikalauti Tevq (globejq) sumoketi mokesti uZ nelankyt4laikotarpi iki Sutarties nutraukimo
datos.

7.2. Nutraukti Sutarti su Tevais (globejais), jei mokestis nesumokamas iki pusmedio pabaigos:
3l d. ir kreiptis i teisines institucijas del mokesdio uZ moksl4 i5ie5kojimo.
7.3.Ugdr/.iniui, turindiam isiskolinim4 bent uZ vien4 dalyka, neleisti laikyti baigiamojo
egzamino, nei5duoti Neformaliojo ugdymo programos baigimo paZymejimo. Tokiu atveju iSduoti
tik mokyklos paZym4.
rv. crNiu SPRENDTMAS
8.Gindytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, Sutarties paZeidimo klausimai
sprendZiami Mokyklos mokytojq taryboje ir Mokyklos taryboje.
V. KITA
gruodZio ar geguZes

9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turindiais vienod4 juriding gali4 $o vien4 egzempliorir4
kiekvienai Saliai).
10. Su mokesdio uZ moksl4 mokejimo tvarkos apra5u susipaZinau ir sutinku:
(Tevq , globejq vardas, pavarde, para5as)

11. Sutinku/ nesutinku (reikaling4 ira5yti)
atvuzdv bttq publikuojamos renginiuose, mokyklos stenduose

kad nuotraukos

su mano vaiko

ir tinklalapyje tikslu mokyklos veiklai

vieSinti.
(TeW , globejq vardas, pavard6, para5as)

Sutarties Saliq para5ai

:

Neformalioj o Svietimo teikej as
Direktore

Roma Jurgiliene
(paraSas)

Tevai, globejai

(paraSas)

(tevq/globejq vardas, pavarde)

Su sutarties s4lygomis sutinku:

(tevq/globejq, riipintojq para5as)

(tevq/globejq, riipintojq vardas, pavarde)

Prie d o s

p

rie N efo rmalioi o v aik t1 ug dymo

Muzikos skyriaus branduolio dalykai:
Muzikavimas pasirinktu instrumentu;
SolfedZio;

Muzikos istorija.
Ansamblis arba II muzikos, choras'
Pasirenkamiej

i dalykai, kuriuos siulo mokykla'

Teatro skyriaus branduolio dalykai:
Vaidyba;
Scenine kalba;
Sceninis judesYs;

Vaidinimq kflrimas;
Teatro istorija.
Pasirenkamieji dalykai, kuriuos sifllo mokykla'
Cho reo

grafij os st<yriaus branduolio d alykai:

Klasikinis Sokis;
Sceninis Sokis;
Sceninio Sokio ansamblis'
Pasirenkamiej

i dalykai, kuriuos sifilo mokykla'

Dailds skyriaus branduolio dalykai:
Dailes PaZinimas ir rai5ka;
Pie3imas;

Tapyba;
SkulPtfira;

KomPozicija;
Dailetyra.
Pasirenkamiej

i dalykai, kuriuos si[lo mokykla'

S ut artie s

