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I. SUTARTIES SALYS

Siauliq Lieporiq gimnazila(toliau - Lieporiq gimnazija), atstovaujama direktores Sigitos

Malinauskienes, ir Siauliq ,,Sandoros" progimnazija (toliau ,,Sandoros" progimnazija),

atstovaujama direktoriaus Kgstudio Saldio, tenkindamos mikrorajono bendruomenes ltkesdius ir

veikdamos pagal mokykhl nuostatus, pasiraSo 5i4 bendradarbiavimo sutarti.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Lieporiq gimnazija ir,,Sandoros" progimnazijabendradarbiauja siekdamos uZtikrinti

formaliojo ir neformaliojo ugdymo tgstinum4, skatinti kolektyvq bendravimq rengiant bei vykdant

v projektus, organizuojant prevencines programas bei kulturinius renginius.

III. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

2. Lieporiq eimnazija isipareigoja:

2.1. Dalyvauti ,,Sandoros" progimnazijos organizuojamuose renginiuose, susijusiuose

su sutarties objektu;

2.2. Organizuoti b[simqjq gimnazistq dienas ,,Sandoros" progimnazijos mokiniams ir

supaZindinti juos su gimnazijos veikla;

2.3. Teikti informacij4 apie mokiniq pusmediq ir metinius pasiekimus;

2.4. Kas ketverius metus organizuoti bendradarbiaujandiq mokyklq konferencijq apie

mokiniq pasiekimus formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklose;

2.5. Esant mokiniq ir jq tevq pageidavimui, komplektuojant klases nei5skirstyti

atvykusiq i5,,Sandoros" progimnazijos mokiniq i skirtingas klases;

2.6. Organizuoti ,,sandoroso' progimnazijos 8-tq klasiq mokiniq tevq susirinkimus

Lieporiq gimnazijoje ir bendrus renginius su blsimais gimnazistais;

2.7. Pirmumo tvarka suteikti galimybg ,,Sahdoros" progimnazijos mokiniams mokyis

Lieporiq gimnazijos I gimn. klaseje.

3.,.Sandoros" progimnaziia isipareieoja:

3.1. Sudaryti s4lygas savo progimnazijos mokiniams, kitiems savo bendruomends

nariams dalyvauti Lieporiq gimnazijoje organizuojamuose renginiuose, susijusiuose su sutarties

objektu;

3.2. Sudarl.ti s4lygas ,,Sandoros" progimnazijos mokiniams vien4 kart4 metuose

dalyvauti bUsimqjq gimnazistq dienoje;



3.3. Suteikti galimybg Lieporiq gimnazijos bendruomends nariams dalyvauti mokyklos

organizuoj amuose renginiuose, susijusiuose su sutarties obj ektu.

IV. SALIUATSAKOMYBE

4.1. Salys Sios sutarties isipareigojimus grindLia geranori5kumu, tolerancija, abipuse

pagarba bei atsakomybe uZ pri siimtus i siparei goj imus ;

4.2. Yykdydamos savo isipareigojimus Salys vadovaujasi Sios sutarties bei Lietuvos

Respublikos teises aktais;

4.3. Salys isipareigoja susilaikyti nuo veiksmq, paleidliandiq Sios sutarties s4lygas,

darandiq Zal4 mokiniq ar mokytojq interesams ir tarpusavio bendradarbiavimui.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS

5. Sutartis isigalioja nuo pasira5ymo dienos ir galioja iki jos nutraukimo. Sutartis

keidiama Saliq susitarimu.

6. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais - po vien4 kiekvienai Saliai.

7. Sutarties kopija teikiama Siauliq miesto savivaldybes administracijos Svietimo

skyriaus vedejui.
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