
  Gruzdžių vaikų socializacijos centro 

  mokinių neatlygintinos darbinės veiklos ir 

  ikiprofesinio mokymo organizavimo 

  tvarkos aprašo 

  2 priedas 

 

 

DALYVAVIMO NEATLYGINTINOJE DARBINĖJE VEIKLOJE IR 

IKIPROFESINIAME MOKYME 

S U T A R T I S 

 

 

20_____ m. ________________ d. Nr. _____ 

Gruzdžiai 

 

Neatlygintinos darbinės veiklos ir ikiprofesinio mokymo organizatorius Gruzdžių vaikų 

socializacijos centro (toliau – Centras) Kunionių skyrius (toliau – Skyrius) kodas 190089213, 

Liepų g. 22, Kunionių k., Josvainių seniūnija, Kėdainių r. sav., LT-58201, atstovaujamas direktoriaus 

Henriko Gaidamavičiaus, ir mokinys ___________________________________, gim. data 

____________________, gyv. ___________________________________, (toliau – mokinys) ir jo 

įstatyminis atstovas ___________________________________, (toliau – įstatyminis atstovas) sudarė 

šią sutartį. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Mokinys gyvendamas ir besimokydamas Skyriuje dalyvauja neatlygintinoje darbinėje veikloje 

ir ikiprofesiniame mokyme ir su tuo susijusiose darbinėse veiklose ir tokiu būdu sukuria prielaidas 

sėkmingai socializacijai ir resocializacijai. 

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2. Skyriaus įsipareigojimai: 

2.1. užtikrina saugias darbinio pobūdžio veiklos sąlygas, kurios nekelia pavojaus sveikatai, 

fiziniam, psichiniam, moraliniam ir socialiniam mokinio vystymuisi, nepakenkia mokymuisi; 

2.2. mokinys yra instruktuojamas prieš atliekant darbinio pobūdžio neatlygintinas veiklas 

Skyriuje; 

2.3. Skyrius suteikia darbo aprangą, inventorių; 

2.4. ugdo mokinių socialinius ir darbinius įgūdžius bei rengia socialinei integracijai visuomenėje; 

2.5. informuoja įstatyminius atstovus apie darbinio pobūdžio neatlygintinas veiklas Skyriuje, 

ikiprofesiniu mokymu ir su tuo susijusias darbines veiklas, turi raštiškus įstatyminių atstovų sutikimus; 



2.6. atsitikus traumai, nedelsiant mokiniui suteikia pirmąją pagalbą, informuoja įstatyminius 

atstovus; 

2.7. Skyrius, organizuodamas darbinio pobūdžio neatlygintinas veiklas, vadovaujasi „Gyvenimo 

įgūdžių formavimo“ programa; 

2.8. Skyrius, organizuodamas ikiprofesinį mokymą ir su tuo susijusias darbines veiklas, 

vadovaujasi Gruzdžių vaikų socializacijos centro Ugdymo planu. 

3. Įstatyminio atstovo įsipareigojimai: 

3.1. mokinio atostogų metu namuose užtikrinti jam pareigas analogiškas Skyriuje vykstančioms 

darbinio pobūdžio veikloms; 

3.2. palaiko ir skatina mokinį paskirtas darbinio pobūdžio veiklas atlikti motyvuotai; 

3.3. raštiškai sutinka dėl mokinio darbinio pobūdžio veiklų, pasirašydamas šią sutartį; 

4. Mokinio įsipareigojimai: 

4.1. aktyviai dalyvauti darbinio pobūdžio neatlygintoje veikloje, ikiprofesiniame mokyme ir su 

tuo susijusiose darbinėse veiklose; 

4.2. atsakingai ir motyvuotai formuotis socialinius ir darbinius įgūdžius bei rengtis socialinei 

integracijai visuomenėje; 

4.3. mokinys informuoja Skyriaus administraciją ir atsakingą pedagogą dėl sunkumų, traumų, 

patiriamų darbinio pobūdžio neatlygintoje veikloje, ikiprofesiniame mokyme ir su tuo susijusiose 

darbinėse veiklose. 

 

III. NEATLYGINTINA DARBINĖ VEIKLA 

 

5. Neatlygintina darbinė veikla vyksta pagal sezoniškumą. 

6. Neatlygintina darbinė veikla vyksta ne ilgiau nei 2 valandas ir ne dažniau nei 3 kartus per 

savaitę. 

7. Neatlygintina darbinė veikla apima šias veiklas: 

7.1. gyvenamųjų kambarių, virtuvėlių tvarkymas; 

7.2. indų plovimas; 

7.3. dekoracijų ruošimas, kabinetų, mokyklos koridorių, gyvenamųjų patalpų meninis 

apipavidalinimas; 

7.4. pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, metodinę medžiagą, leidžiant stendus; 

7.5. kambarinių gėlių priežiūra; 

7.6. šiukšlių išnešimas poilsio ir švenčių dienomis; 

7.7. dalyvavimas talkose, akcijoje ,,Darom“; 

7.8. parodų rengimas; 

7.9. teritorijos tvarkymas (gėlių priežiūra, žolės grėbimas, šlavimas, lapų grėbimas, sniego 

valymas ir kt.). 

 

IV. IKIPROFESINIS MOKYMAS 

 

8. Ikiprofesinis mokymas vyksta ikiprofesinio ugdymo pamokose. 
9. Ikiprofesinis ugdymas organizuojamas 1 kartą per savaitę. 

10. Ikiprofesinis ugdymas vyksta vadovaujantis Centro Ugdymo planu. 



11. Ikiprofesinio ugdymo metu vykstančios darbinio pobūdžio veiklos yra susijusios su profesinių 

įgūdžių įsisavinimu. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius sutarties šalims. 

13. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu. 

14. Sutartis sudaryta tokią pat juridinę galią turinčiais dviem egzemplioriais, kurių vienas 

įteikiamas įstatyminiam atstovui, o kitas lieka Centre. 

 

VI. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Darbinio pobūdžio veiklų organizatorius  Mokinys 

Gruzdžių vaikų socializacijos centro   _____________________________ 

Kunionių skyrius       (vardas, pavardė) 

Kodas 190089213 

Liepų g. 22, Kunionių k., Josvainių sen.  _______________________________ 

Kėdainių r. sav.        (parašas) 

LT-58201        

Tel. (8 347) 47 524      

 

Gruzdžių vaikų socializacijos direktorius  Įstatyminis atstovas 

Henrikas Gaidamavičius 

       _______________________________ 

A. V.          (vardas, pavardė) 

 

       _______________________________ 

(parašas) 


