SPORTO KLUBO „OKINAVA“ NARIO
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PROGRAMŲ PASIRINKIMO FORMA
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE
Programos vykdymo laikotarpis: 2018 metų vasario-birželio mėnesiams
Nario duomenys:
Vardas
Pavardė
Asmens kodas
Adresas
Mokymo įstaiga
Klasė
Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas ir pavardė
Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) telefono numeris
Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) el. pašto adresas
Programa, į kurią prašoma priimti (galima rinktis tik vieną):
Programos kodas
Programos pavadinimas
KTPRR registre

Pasirinkimas

KARATE KYOKUSHIN GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS

120500313

☐ TAIP

FIZINIO AKTYVUMO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ
FORMAVIMAS PER KARATE KYOKUSHIN VEIKLAS

120500312

☐ TAIP

1.

Kita būtina informacija:
Ar pasirinkta NVŠ programa nariui yra prioritetinė (tik

prioritetinė programa yra finansuojama iš tikslinės valstybės dotacijos)?
2. Ar mokinys NVŠ programoje dalyvauja pirmą kartą?
3. Ar mokinys lanko kitą sporto ugdymo įstaigą?
Jei į 3 klausimą atsakėte teigiamai, nurodykite kokią sporto
4.
šaką lanko mokinys ir kokioje įstaigoje.

☐ TAIP

☐ NE

☐ TAIP
☐ TAIP

☐ NE
☐ NE

Tvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigoju, informuoti apie nario pasirinktos
sporto programos prioriteto pasikeitimus.
Sutinku, kad sporto klubas „Okinava“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija naudotų,
tikslintų bei kitaip tvarkytų ir saugotų nario asmens duomenis NVŠ programų finansavimo tikslais.

_____________________________________________________________
Vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojų) vardas, pavardė, parašas, data
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PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
2018 m. _________ mėn. ___d. Nr. ___
I. SUTARTIES ŠALYS
Sporto klubas „Okinava“ (toliau – Švietimo teikėjas), esantis adresu Sportininkų g. 21-33,
Klaipėda, juridinio asmens kodas 193179655, atstovaujama prezidentės Dianos Mačiūtės, viena šalis,
ir tėvas ar kitas teisėtas vaiko atstovas (toliau – Vaiko atstovas) arba mokinys (14 metų ir vyresnis)

___________________________________________________________________
(vardas, pavardė, adresas, telefonas)

_____________________________________________________________________________,
veikiantis išimtinai vaiko (savo) interesais, kita šalis, sudarė šią Sutartį (toliau — Sutartis).
II. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Švietimo teikėjo ir Vaiko atstovo susitarimas dėl________________________________
(vaiko vardas, pavardė, asmens kodas)

________________________________________________________________________________
ugdymo pagal neformaliojo vaikų švietimo _____________________________________ programą
(programos pavadinimas, kodas)

ir sąlygų pagal galimybes tenkinti jo (-os) saviraiškos poreikius sudarymo.
III.

PASLAUGOS ATSISKAITYMO TVARKA

1. NVŠ tikslinių valstybės / Europos Sąjungos lėšų suma (krepšelis) vienam NVŠ programoje
dalyvaujančiam vaikui, atitinka nustatytą Savivaldybės rekomenduojamą NVŠ lėšų sumą per mėnesį.
2. NVŠ programos finansavimo tikslinėmis valstybės / Europos Sąjungos lėšomis terminas,
skiriamas Klaipėdos miesto savivaldybės mokinių ugdymui pagal Paslaugos teikėjo vykdomą NVŠ
programą 2018 m. vasario - birželio mėn.
3. Paaiškėjus, kad Paslaugos gavėjo (mokinio) dalyvavimui Paslaugos teikėjo vykdomoje NVŠ
programoje tikslinės valstybės / Europos Sąjungos lėšos neskirtos dėl to, kad Paslaugos gavėjui
(mokiniui) tikslinės valstybės / Europos Sąjungos lėšos taikomos kito NVŠ teikėjo programos
vykdymui, NVŠ programos vykdymo kainos skirtumą Paslaugos gavėjas turi grąžinti Paslaugos
teikėjui.
IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
2.1. užtikrinti tinkamas ugdymosi sąlygas, saugumą ugdymo procese, kokybišką ugdymo
programos vykdymą;
2.2. sudaryti sąlygas Vaiko atstovui dalyvauti parenkant ugdymo formas ir metodus;
2.3. objektyviai ir nešališkai vertinti vaiko ugdymosi pasiekimus ir pažangą;
2.4. teikti pedagoginę pagalbą;
2.5. sudaryti galimybę Vaiko atstovui stebėti ugdomąją veiklą;
2.6. teikti informaciją apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, elgesį,
lankomumą ir kitą su ugdymu susijusią informaciją;
2.7. tvarkyti ir naudoti vaiko asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos bei
statistikos tikslais;
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2.8. vykdyti žalingų įpročių prevenciją, drausti vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką
veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius, riboti
pašalinių asmenų patekimą į įstaigą;
3. Vaiko atstovas įsipareigoja:
3.1. užtikrinti punktualų ir reguliarų užsiėmimų lankymą;
3.2. nuolat domėtis vaiko ugdymo rezultatais;
3.3. ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniesiems bei kitiems įstaigos bendruomenės
nariams;
3.4. aprūpinti individualiomis ugdymo priemonėmis;
3.5. bendradarbiauti su įstaigos vadovais, mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais
specialistais;
3.6. informuoti įstaigą vaikui susirgus ar neatvykus dėl kitų priežasčių;
3.7. laikytis Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančių
dokumentų reikalavimų.
V. SUTARTIES TERMINAS
4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs pasirinktą
neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programą (iki einamųjų metų gruodžio 31 d.).

VI. SUTARTIES KEITIMO, NUTRAUKIMO PAGRINDAI IR PADARINIAI
5. Atskiru šalių susitarimu Sutartis gali būti pakoreguota. Sutarties pakeitimai ir papildymai
įforminami papildoma sutartimi ar priedu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.
6. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių pareiškus (raštu) apie jos nutraukimą arba grubiai
pažeidus Sutarties sąlygas.
Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai
šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Paslaugos teikėjas

_________________

_________________________________

(parašas)

Vaiko atstovas,
Mokinys

_________________

(vardas, pavardė)

_________________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)
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