
 

 

APGYVENDINIMO ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS BENDRABUTYJE  

SUTARTIS 

201__ m. _______________ d. Nr. 

 

Šiaulių Sporto gimnazija, 191826574 

( mokyklos pavadinimas, kodas) 

 

Vilniaus g.297, Šiauliai 
 (adresas) 

 

(toliau – paslaugos teikėjas), atstovaujamas 

__Direktorės_Irmos Abromaitienės__ 

(vardas, pavardė, pareigos) 
viena šalis ir tėvas/globėjas (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesus, 

              __________________________________________________________________________ 

(tėvo vardas, pavardė, adresas, telefonas) 
 

kita šalis, sudaro šią sutartį: 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

Paslaugos teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą_____________________________________________________ 

                                          (vardas, pavardė, telefonas) 

 

apgyvendinti Šiaulių Sporto gimnazijos bendrabutyje (Vilniaus g. 297 a, Šiauliai) ir  
sudaryti tinkamas gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygas. 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja: 

1.1. užtikrinti sveikas ir saugias gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygas jo buvimo bendrabutyje metu; 
1.2. užtikrinti galimybę naudotis Sporto gimnazijos bendrabučio inventoriumi; 

1.3. apmokėti gimnazijos mokinių gyvenimo bendrabutyje išlaidas iš mokyklos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos skirtų lėšų; 

1.4. teikti socialinę, pedagoginę pagalbą; 

1.5. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinio elgesio problemas; 

1.6. pasirašytinai supažindinti mokinį, jo tėvus (globėjus, rūpintojus) su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis ir 

Išvykimo iš Sporto gimnazijos bendrabučio tvarka; 

1.7.  susirgus mokiniui, nedelsiant informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), medicinos darbuotojus, esant būtinumui, 

iškviesti greitąją medicinos pagalbą. 

1.8. rūpintis ir reikalauti, kad visi bendruomenės nariai (darbuotojai, vaikai, tėvai) laikytųsi įstaigos vidaus tvarkos 
taisyklių; 
1.9. mokiniui pažeidus bendrabučio vidaus tvarkos taisykles (elektroniniu paštu, telefoniniu skambučiu ar raštišku 
pranešimu)  informuoti tėvus (globėjus) ir reikalauti padengti gimnazijai padarytą materialinę žalą; 

2. Šiaulių Sporto gimnazija turi teisę: 
2.1. skirti drausminę nuobaudą mokiniui, nesilaikančiam Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ir/ar Mokinio elgesio 

taisyklių ir/ar Mokinių išleidimo iš gimnazijos ir bendrabučio vidaus tvarkos ir/ar Bendrabučio gyventojų saugos ir 

sveikatos instrukcijų; 



2.2. pašalinti mokinį iš bendrabučio nesilaikant Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ir/ar Mokinio elgesio taisyklių ir/ar 

Mokinių išleidimo iš gimnazijos ir bendrabučio vidaus tvarkos; 

3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja: 

3.1. aprūpinti vaiką individualiomis higienos ir švaros priemonėmis; 
3.2. vaikui susirgus ir/ar neatvykus, informuoti gimnazijos bendrabučio darbuotojus tą pačią dieną;  
3.3. kilus būtinybei mokiniui išvykti iš bendrabučio  ugdymo proceso metu, tėvai privalo informuoti bendrabučio 

auklėtoją; 
3.4. neprieštarauti vaiko higienos patikrinimui, jei nepažeidžiamas jo asmens orumas ir teisė į privatumą; 
3.5. bendradarbiauti su pedagogais ir mokyklos vadovybe koreguojant ir kontroliuojant vaiko elgesį; 
3.6. atlyginti vaiko padarytą materialinę žalą gimnazijos bendrabutyje; 

3.7. pagal galimybes materialiai remti gimnazijos bendrabutį. 
4. Mokiniai įsipareigoja: 
4.1. tausoti bendrabučio inventorių; 
4.2. laikytis Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių, Mokinio elgesio taisyklių, Mokinių išleidimo iš gimnazijos ir 
bendrabučio vidaus tvarkos ir Bendrabučio gyventojų saugos ir sveikatos instrukcijų; 
4.3. suderinti su auklėtojais išvykimo ir grįžimo į bendrabutį laiką; 
4.4.pagarbiai elgtis su bendrabučio gyventojais ir darbuotojais.  

III. KITOS SĄLYGOS 

5. Gimnazija už asmeninių daiktų, kaip materialinės vertybės, saugumą neatsako. 
6. Pasirašydami sutartį, tėvai patvirtina, kad jie ir mokinys yra susipažinę su gimnazijos bendrabučio tvarkos, mokinio 
elgesio taisyklėmis bei smurto gimnazijoje apibrėžimu ir supranta savo ir savo vaiko atsakomybę. 
7. Sutartis įregistruojama įstatymų nustatyta tvarka. 

IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

8. Sutartis sudaryta įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs pagrindinio ir /ar vidurinio ugdymo 

programą ir/ar išvyks iš Šiaulių Sporto gimnazijos bendrabučio. 
9. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis. 
10. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 str. 10d. nurodytų 
priežasčių. 
 

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai). 
Sutarties šalių parašai: 
Švietimo teikėjas 

________Direktorė___                           _________                    Irma Abromaitienė 

                (pareigos)                 (parašas)                              (vardas, pavardė)  

 

     

            Klientas_____                            _________                         __________________ 

        (tėvas/globėjas)                                  (parašas)                               (vardas, pavardė) 
 

   ____Mokinys____                                  _________                       ____________________                                              

                                                                   (parašas)                               (vardas, pavardė) 
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