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VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJOS  
NEFORMALAUS ŠVIETIMO (CHOREOGRAFIJOS) UGDYMO IR 

APMOK ĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS  
 
          

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
   

1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Paslaugos gavėją ugdyti pagal neformaliojo ugdymo 
choreografijos programą, atsižvelgiant į galimybes sudaryti sąlygas tenkinti mokinio saviraiškos 
poreikius, o Paslaugos gavėjas įsipareigoja sumokėti už teikiamas  paslaugas pagal šiame tvarkos 
apraše nurodytus reikalavimus. 

2. Paslaugų teikimo terminas – mokslo metams: nuo rugsėjo mėn. iki birželio mėn. Per 
mokinių atostogas paslaugos teikėjas paslaugas teikia įprastine tvarka. Paslaugos pradedamos teikti, 
kai suformuojama grupė (ne mažiau 8 mokiniai). 

3. Paslaugos kaina – 11,59 euro /mėn. už choreografijos ugdymo programą. 
4. Paslaugos gavėjas – gimnazijos vaikai (1-12 kl.) dėl kurių dalyvavimo choreografijos 

ugdymo programoje vieneriems mokslo metams tėvai rašo prašymą gimnazijos direktoriui. 
 
 

II. ŠALI Ų ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEIS ĖS 
 

5. Gimnazija įsipareigoja: 
5.1. teikti paslaugas pagal neformalaus choreografijos ugdymo programą, užtikrinti tinkamas 

ugdymo(si) sąlygas, saugumą ugdymo procese;  
5.2. objektyviai ir nešališkai vertinti vaiko ugdymosi pasiekimus ir pažangą, teikti 

pedagoginę pagalbą; 
5.3. dėl ne nuo Paslaugos gavėjo priklausančių priežasčių neįvykus užsiėmimui(-ams), 

užtikrinti šio(-ų) užsiėmimo(-ų) vedimą kitu laiku, apie užsiėmimo(-ų) laiką iš anksto įspėjus; 
5.4. užtikrinti, kad Paslaugos gavėjas būtų ugdomas saugioje ir sveikoje aplinkoje; 
5.5. paslaugos gavėjo ar jo atstovo prašymu teikti informaciją apie ugdymosi rezultatus, 

elgesį, sąlygas; 
5.6. esant būtinybei ir pagal turimą informaciją apie Paslaugos gavėjo sveikatą suteikti jam 

būtinąją pirmąją medicinos pagalbą; 
5.7. paslaugos teikėjas neatsako už ugdytinio daiktų saugumą. 
6. Gimnazija turi teisę: 
6.1. reikalauti, kad mokinys lankytų užsiėmimus, o praleistus užsiėmimus mokinio tėvai 

pateisintų (gydytojo pažyma). 
7. Paslaugos gavėjas privalo: 
7.1. užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų choreografijos  repeticijų lankymą; 
7.2. vaikui susirgus ar ketinant neatvykti į repeticijas, nedelsiant informuoti mokytoją 

telefonu; 
7.3. kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį; 
7.4. laiku sumokėti nustatytą mokestį už mokymą; 
7.5. atlyginti dėl vaiko kaltės padarytą žalą;  
7.6. užtikrinti, kad vaikas: 
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7.6.1. lankytų choreografijos užsiėmimus, stropiai mokytųsi, laikytųsi mokinio elgesio 
normų, dalyvautų festivaliuose, konkursuose, dainų šventėse, koncertuose ir kituose choreografijos 
užsiėmimų grupės organizuojamuose renginiuose. 

7.6.2. nurodytu laiku dalyvautų repeticijose, atsiskaitymuose ar kt. 
7.6.3. gerbtų vadovus ir kitus bendruomenės narius, nepažeistų jų teisių ir teisėtų interesų. 
8. Paslaugos gavėjas turi teisę: 
8.1. gauti geros kokybės choreografijos ugdymo paslaugą; 
8.2. gauti informaciją apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi 

pasiekimus ir pažangą, choreografijos užsiėmimų lankymą ir elgesį; 
8.3. gauti informaciją apie pasiekimų vertinimą ir kitą su ugdymu susijusią informaciją. 
9. Paslaugos gavėjas įsipareigoja: 
9.1. bendradarbiauti su choreografijos mokytoju sprendžiant ugdymosi klausimus; 
9.2. pagarbiai elgtis su kitais choreografijos užsiėmimų bendruomenės nariais; 
9.3. laiku (iki einamo mėnesio 24 d.) sumokėti šioje sutartyje nurodytą mokestį už šioje 

sutartyje numatytą  ugdymo paslaugų teikimą. Mokestis mokamas už einamą mėnesį; 
9.4. vaiko ligos atveju, kai nedarbingumo pažyma gydytojo išduota viso einamojo mėnesio 

laikotarpiui, mokestis mažinamas 50%. Arba, esant galimybei, Paslaugų gavėjas lanko dėl ligos 
praleistus užsiėmimus kitu, su vadovu suderintu laiku ir mokestis už  užsiėmimus nemažinamas. Jei 
dėl Paslaugų gavėjo kaltės pažyma nepateikiama po ligos iki einamojo mėnesio 24 d., už praleistus 
užsiėmimus Paslaugos gavėjas moka už visą mėnesį; 

9.5. laiku pateikti pažymą iš savo gydytojo apie sveikatos būklę bei informaciją apie 
sveikatos sutrikimus, į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugos teikėjo darbuotojai; 

9.6. laikytis Paslaugos teikėjo nuostatų, elgesio taisyklių ir kitų mokyklos dokumentų; 
9.7. ugdymo metu padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra Vytauto Mikalausko 

menų gimnazijos  nuosavybė ir gali būti naudojama paslaugos teikėjo reklamos tikslams be atskiro 
paslaugos gavėjo ar  jo atstovo sutikimo; 

9.8. paslaugos gavėjas per užsiėmimus yra be tėvų (globėjų/rūpintojų) priežiūros; 
9.9. paslaugos gavėjas yra atsakingas už vaiko atvykimą į choreografijos užsiėmimus ir 

grįžimą namo; 
9.10. paslaugos teikėjui ir gavėjui sutarus dėl choreografijos užsiėmimų vaikų grupės 

dalyvavimo koncertuose, festivaliuose, konkursuose ir kt. renginiuose, Paslaugos gavėjas 
įsipareigoja iki papildomai sutartos datos sumokėti už keliones išlaidas, startinį mokestį (pagal 
renginio nuostatus), koncertinius rūbus (sukūrimas, medžiaga ir pasiuvimas). Kostiumas yra 
Paslaugos gavėjo nuosavybė. Nebelankant šokių užsiėmimų ar nedalyvaujant numatytuose 
renginiuose, sumokėti pinigai už kostiumus, keliones ar startinį mokestį negrąžinami. Gautą 
gimnazijos koncertinį kostiumą, saugoti ir gerbti. Sugadinus, atlyginti padarytą žalą; 

9.11. esant poreikiui, pagal atskirą susitarimą, Paslaugos gavėjas  ar jo atstovas lydi 
choreografijos užsiėmimų vaikų grupę važiuojant į koncertus, festivalius, konkursus ir kt. renginius. 
       
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
          

10. Paslaugos gavėjas turi teisę nebedalyvauti choreografijos užsiėmimų veikloje, tėvams 
(globėjams/rūpintojams) pateikus gimnazijos direktoriui prašymą dėl išbraukimo iš choreografijos 
užsiėmimų grupės sąrašų. 

11. Ginčytini choreografijos ugdymo proceso organizavimo ar kiti klausimai sprendžiami 
Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo susitarimu. 

 
______________________________ 

 
 


