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Sraulrar

V5[ Siauliq univelsiteto glmnaz44 atstovaujama gimnazijos direktoriaus Juvito Ciniodio, toliau
vadinama Gimnazija, ir Siauliq ,,Sandoros" progimnazij4 atstovaujama mokyklos direktoriaus Kgstudio
Saldio, toliau vadinama,,sandoros" progimn azij a, sudaro 5i4 sutarti.

I. Sutartis sudaryta tarp Salig:
L V{ Siauliq universiteto gimiazija,

Dainq g.33,!-T-78236, Siauliai; tel./faks. (8 4l) 550 554; et. p. gimnazlja@su.tt
2. Siauliq,,Sandoros" progirnnazija,

K.Korsako g. 8, LT-78359, Siauliai; tel. (8 4i) 552 232; el. p. sandora@splius.lt
II. Saliq isipareigojimai d6l ugdymo turinio dermdsn tgstinumo ir perimamumo:
3. Gimnazijaisipareigoja:
3.1.,,Sandoros" progimnazijos mokiniams suteikti galimybg molgrtis

dalies ir vidurinio ugdymo programas.
pagal pagrindinio ugdymo II

3.2. Karfi analizuoti i5 ,,Sandoros" progimnazijos atejusiq mokiniq adaptacijos problemas, ieskoti jq
sprendimo bddq.

3.3. Organizuoti bendras abiejq mokyklq mokytojr; tarybq, metodikos grupiq pos€dZius, kuriuose
aptariami aktualfis klausimai: ugdymo turinio tgstinumo ir perimamumo uZtikrinimas, ugdymo metodq,
vertinimo sistemos derme ir kiti.

3.4. Priimant i darb4 naujus mokytojus, pirmenybg teikti ,,Sandoros" progimnazijos mokytojams,
siekiant uZtikrinti jq darbo kr0vi.

3.5. Suteikti ,,Sandoros" progimnazijos bendruomenei informacij4 apie vykdomas formaliojo
Svietimo programas, jq pasirinkimo galimybes, mokytojrl kvali{ikacij4, gimnazijos bendruomenbs
pasiekimus ir tradicijas.

3.6. Kviesti ,,Sandoros" progimnazijos mokytojus ir mokinius j gimnazijoje organizuojamus
seminarus, kursus.

3.7. Organizuoti bendrus mokomuosius, kultlrinius renginius abiejq mokyklq bendruomenems.
4.,,Sandoros" progimnazija isipareigoja:
4.1. Skleisti informacij4,,Sandoroso' progimnazijos bendruomenei

ugdymo paslaugas ir pasiekimus.
4.2. Organizuoti bendrus abiejq mokyklq mokytojq

aptariami aktualfis klausimai: ugdymo turinio tgstinumo
vertinimo sistemos derme ir kiti,

4.3. Kartu analizuoti i5 ,,Sandoros" progimnazijos atejusiq mokiniq adaptacijos problemas, ie5koti jos
sprendimo bfrdq.

4'4. Kviesti Gimnazijos mokytojus ir mokinius i ,,Sandoros'o progimnazijoje organizuojamus
seminarus, kursus.

4.5. Organizuoti bendrus mokomuosius, kultrfrinius renginius abiejq mokyklq bendruomenems.
III. Saliq sutarties galiojimo laikas ir kitos s4lygos:
5. Sutartis tarp Saliq isigalioja nuo pasira5ymo dienos.
6. Sutartis gali bfiti nutraukta vienos i5 Saliq iniciafyva, lspejus kit4 Sali ne veliau nei pries 6

menesius.
7. Sutartis nutrfrksta ivykus vienos i3 Saliq reorganizacrjai.
8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vien4 kiekvienai Saliai ir turi vienod4 juriding gali4.
9. Saliq para5ai:

1 gl'' VSl Siauliq universiteto gimnazija \{ ' Siauliq ,,Sandoros" progimnazija
Dainq g.33,LT-78236, Siauliai K.Korsako g. t,ff -ltgS{, Siautiai

tarybq, metodikos komisijq posedZius, kuriuose
ir perimamumo uZtikrinimas, ugdymo metodq,
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. |'' " ' ' Tet. (8 4l) 552232{\'] "
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