MOKYMO SUTARTIS
________m. _________ d. Nr._______
Klaipėdos REGOS UGDYMO CENTRAS (toliau – Švietimo paslaugų teikėjas), juridinio
asmens kodas 300044804, esantis adresu Baltijos pr. 31, LT-94130 Klaipėda, atstovaujamas
direktorės LAIMOS GLAVECKIENĖS, veikiančios pagal Regos ugdymo centro nuostatus,
(patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-33)
viena šalis, ir prašymą pateikusio asmens (toliau - Programų dalyvio), kita šalis,
sudarė šią Mokymo sutartį (toliau — Sutartis).
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Švietimo teikėjo ir prašymą pateikusio Programų dalyvio susitarimas dėl suaugusiųjų regėjimo
negalią turinčių asmenų socialinio ugdymo ir neformaliojo švietimo.
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II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
Švietimo teikėjas įsipareigoja:
sudaryti sąlygas asmenims su regėjimo negalia lavintis pagal gebėjimus;
užtikrinti kokybišką socialinį ugdymą ir švietimo pagalbą;
teikti informacinę, socialinę, tiflopedagoginę pagalbą ir neformalųjį švietimą;
vykdyti sutrikusios regos asmenų atkuriamąją regėjimo funkcijų reabilitaciją ir lavinti
sutrikimą kompensuojančius įgūdžius pedagoginėmis priemonėmis;
teikti individualią tiflopedagoginę pagalbą (4 valandas per savaitę) Programų dalyvio
namuose arba RUC pagal šias veiklos sritis: Brailio rašto mokymas; orientacija erdvėje ir
savarankiškas judėjimas; kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžių ugdymas;
kompiuterinis raštingumas.
Organizuoti regėjimo negalią turinčių asmenų socialinį ugdymą, skirti:
Brailio rašto mokymui iki 60 val.;
orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo iki 90 val.;
kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžių ugdymaui iki 60 val.;
kompiuteriniam raštingumui iki 90 val.
Organizuoti užsiėmimus programų dalyvio poreikius atitinkančioje aplinkoje tais atvejais, kai
aktualu išsiugdyti kompensacinius įgūdžius padėsiančius savarankiškai apsitarnauti ir
orientuotis artimiausioje aplinkoje.
Skirti kvalifikuotą tiflopedagogą, kuris sudarys individualų ugdymo planą, kurį suderins su
programų dalyviu, parinks veiklai tinkamus metodus bei priemones.
Teikti papildomą ugdymą pagal šias neformaliojo švietimo saviraiškos programas: muzikinio
lavinimo; dailės ir keramikos.
Teikti papildomą psichologinę, oftalmologinę ir kineziterapinę pagalbą.
Teikti įstaigos transporto paslaugas, pagal sudarytą tvarkaraštį, kai programų dalyvis neturi
palydovo ir yra nepajėgus (dėl negalės) savarankiškai atvykti į užsiėmimus.
Užtikrinti tinkamas ugdymosi sąlygas, saugumą ugdymo procese, natūralią intelektinę, fizinę
raidą, individualių kūrybinių saviraiškos poreikių tenkinimą, kokybišką programų vykdymą.
Objektyviai ir nešališkai vertinti ugdymosi pasiekimus bei daromą pažangą.
Suteikti galimybę pasinaudoti Švietimo teikėjo turima kompensacine technika ir priemonėmis.
Programų dalyviui pageidaujant ir sumokėjus nustatyto dydžio mokesčius už maitinimo
paslaugas, sudaryti sąlygas užsisakyti pietus, gaminamus įstaigoje.
Vadovautis šia sutartimi.
III. DALYVIS ĮSIPAREIGOJA
Vadovautis Švietimo teikėjo vidaus tvarkos taisyklėmis ir šia Sutartimi.
Patvirtinti savo parašu planus, tvarkaraščius ir kitus su jo ugdymu susijusius dokumentus,
kurie abipusiu sutarimu yra suderinti.

16. Atvykti į užsiėmimus pagal sudarytą tvarkaraštį.
17. Nepraleidinėti užsiėmimų be svarbios priežasties.
18. Įspėti tą pačią dieną, jeigu Programų dalyvis serga arba dėl kitų svarbių priežasčių negali
atvykti į užsiėmimus. Apie tai informuoti socialinį darbuotoją arba pedagogą, kurio veikloje
negalės dalyvauti.
19. Teikti duomenis apie sveikatą, laiku informuoti apie pasikeitimus ir leisti duomenis tvarkyti
teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Pateikti gydytojo pažymą jeigu daugiau kaip 14 dienų dėl ligos nelanko užsiėmimų.
21. Pristatyti šeimos gydytojo arba gydytojo ortopedo rekomendacijas (pažymą) dėl gydomosios
mankštos skyrimo, kai programų dalyvis pageidauja gauti kineziterapeuto pagalbą.
22. Turėti individualias higienos (nosinaitės, tualetinis popierius) ir mokymo priemones
(flomasteriai, pieštukai, guašas ar akvarelė, piešimo popierius ir kt. priemones, kurių prireiks
pasirinktai veiklai.
23. Jeigu Programų dalyvis naudojasi maitinimo paslauga, sumokėti už paslaugą pagal pateiktą
kvitą iki einamojo mėnesio 25 dienos.
24. Atėjus į Regos ugdymo centrą, persiauti lauke dėvimą avalynę. Jei paskirta kineziterapija,
turėti rankšluostį ir mankštai skirtą aprangą.
25. Vykdyti specialistų rekomendacijas.
26. Dalyvauti įstaigos savivaldoje, organizuojamuose susirinkimuose ir renginiuose.
27. Informuoti Švietimo teikėją apie pasikeitusią gyvenamąją vietą, telefono numerį.
28. Elgtis Švietimo teikėjo patalpose deramai, mandagiai, laikytis bendravimo etikos ir pagarbos.
29. Dalyvauti užsiėmimuose, be jį atlydėjusio palydovo.
30. Susipažinti su Socialinio ugdymo skyriaus taisyklėmis, pasirašyti ir vadovautis jomis.
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IV. ŠVIETIMO TEIKĖJO TEISĖS
Teikti siūlymus programų dalyviui socialinių programų, saviraiškos, regos higienos
tobulinimo klausimais.
Teikti paslaugas numatytas Regos ugdymo centro nuostatuose.
Teikti rekomendacijas programų dalyviui bei jo artimiesiems ir reikalauti vadovautis jomis.
Neteikti paslaugų, kai programų dalyvis neblaivus, agresyvus, blogai jaučiasi, paūmėja liga,
neįspėjęs pavėlavo į užsiėmimą, serga virusinėmis/ infekcinėmis ligomis (yra nusėtas karpų,
pūlinių ir kt.), kai jį lydintys asmenys trukdo veiklai.
Neteikti transporto paslaugų, kai programų dalyvis turi palydovą ar yra pajėgus savarankiškai
atvykti į užsiėmimus.
Vežant programų dalyvius į/iš užsiėmimus, privažiuoti įstaigos transportu prie kiek galint
artimesnės ir transportui bei programų dalyviui patogesnės vietos, kuri iš anksto abipusei
suderinta.
Programų nekartoti, vykdyti programai skirtą laiką, kuris numatytas Bendrojo ugdymo
planuose bei išdėstytąsias Mokymo sutarties 3 punkte.
Tikrovės neatitinkančių ir asmens garbę ir orumą žeminančių duomenų paskleidimą nagrinėti
įstatymų nustatyta tvarka.
V. PROGRAMŲ DALYVIŲ TEISĖS
Gauti informaciją apie vykdomas programas.
Teikti pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo.
Rinktis papildomas neformaliojo švietimo programas.
Reikalauti vykdyti šios sutarties nuostatas.
Nutraukti šią sutartį apie tai raštu prieš penkias dienas informavus RUC direktorių, nurodant
priežastis.
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VI. SUTARTIES KEITIMO, NUTRAUKIMO PAGRINDAI IR PADARINIAI
Sutartis sudaryta 20.........m.................mėn. ......... d. ir įsigalioja, kitą dieną po jos pasirašymo
dienos ir galiojo iki bus nutraukta. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vieną
kiekvienai šaliai.
Sutartis gali būti nutraukiama Programų dalyviui pageidaujant arba vienai iš šalių pareiškus
apie jos nutraukimą dėl sutarties sąlygų pažeidimo arba nevykdymo.
Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu
nesumokamas mokestis už maitinimą ir/ar dėl nepateisinamų priežasčių nelanko įstaigos
daugiau kaip ½ užsiėmimų per mėnesį. Nutraukti šią Sutartį apie tai raštu prieš 10 dienų
įspėjus Programų dalyvį.
Ginčai dėl ugdymo proceso organizavimo, įstaigos veiklos, Sutarties sąlygų pažeidimo
sprendžiami įstaigos taryboje, atskirais atvejais, dalyvaujant Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Socialinio departamento Švietimo skyriaus atstovui, arba apskundžiami
įstatymų nustatyta tvarka.

A.V.
SUTARTIES ŠALYS
Paslaugų teikėjas – Regos ugdymo centras
Direktorė Laima Glaveckienė

Programų dalyvis

