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I. SUTARTIES šmuvs
šiaulių Lieporių gimnazija (toliau

, Lieporių gimnazija), araroyaujamo tikekimes Sienos

Msimouskienes. ir šiaulių Ragaines progimnazija lioliau * Rago-nes progmnazijax nrsrovaujamo
direkrores Dlnams viikuvienes. tenkindamos miesto bendmomenes lūkesčius ir veikdamas pagal
mokyklų nuosrarus. pasirašo šią bendradarbiavimo sunu-ij.

n.

svrurms OBJEKTAS

l. Lieporių gimnnzija ir Ragaines progimnazija bendradarbiauja siekdamas užrikrinri
formaliojo ir neformaliojo ugdymo tęstinumą, skatinti kolektyvų bendrayima rengiant bei yykdanr
projokms. organizuojaru prevencines programas bei kulninnius muginius

III. ŠALW ĮSIPAREĮGOJIMAI
2. Liepon

r'mpnzi'n 'slparcigo'il:

z.l. Dalyvauiikagarnes

progimnazu'os organizuojamuose renginiuose. susijusiuose su

suiames objektu,
2.2 Organizuori būsimųjų

gimnazislų dienas Ragainės progimnazijos mokiruams

ir

supažindinti juos su gimnazijos veikla,
2.3. Teikri mfonnaoiyų apie mokinių pusm=čių ir metimus p'dsicklmus.
1.4. Kas keryerius metus organizuoti bendradarbiaujanoių mokyklų konferencija apie
mokinių pasiekimus ionnalioyoirneformaliojo ugdymo veiklose,
1.5. Esani mokinių ir jų rėvų pngeidavimni, komplektuoyani klases neišskirslyti atvykusių
is Ragainos progimnazijos mokiniui skiningas klases;
aso Organizuoti Rugalnes progimnazijos x-rų klasių mokinių tėvų susirinkimus Lieporių

gimnazijoje ir bendrus renglmus su būsimais gimnazislais.
2.7. Pirmumo rvarka Suleikli galimybę Ragainės progimnazijos

mokiniams mokytis

Lieporių glmnazljos l gimnazineje klaseje
2.8. Užtiknmi inžinerijos dalyko tęstinumą! ir
3.

11

gimnazinės: klasese.

Ragamesprogimnazi'a simmigo a;

31. Sudaryii sa gas savo progimnazijos mokiniams. kitiems
nariams dalymuri Lieporių gimnazijoje
objektu;

sam bendruomenes

organizuojamuose rcnginiunsą susijusiuose su suiarries

3.2 Sudaryii sąlygas Ragaines progimnazijos mokiniams vieną kanųmriunse dalwauli
būsimųjų gimnazistų dienoje;
3.37

Sutclkli galimybę Lieporių gimnazijos bendnwmeues nariams dalyvauti mokyklos

organizuojamuose renginiuose, susijusiuose su snianies objektu.

iv. ŠALIU ATSAKOMYBĖ
471.

Šalys šios sinnnies įsipareigojimus grindžia geranvnškumu. tolerancija. abipuse

pagarba bei atsakomybe už prisiimrus isipareigrųimus;
4.2. Vykdydamos savo įsipareigojimus šalys vadovaujasi šios suiariias usi Lietuvos
Respublikos teisės akiais;
4.3. šalys įsipareigoja susi ikyii nuu vgiksmų. pažeidžiančių Šios suiames salygas.

dmnčlų žalą mokinių ur mokylojų inieiesanis
v.
5.

Sumis

ir iarpusavia bmdradarbiavimuį

svmmEs GALIOJIMAS m KEITIMAS

įsigalioja nuo pasimšymo dienos ir galioja iki jus nuimukimo.

Sumis

keičiama šalių susiiarirnu.
sv

7.

Suiams sudwomaZegzemplioriais- nu vienaklekvienai šaliai.
Sutanics kapiju teikiam-la šiaulių missm savivaldybes adminisimcįms švieiimo

skyriaus vedėjui.

Vi. ŠALIU PARAŠAI
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Šilulių Liepurių gimnazijn

Šinulių Rngninėx progimnazijn

22473254 šiauliai
Tel./faksas (8 41) 453258
El. paštas: lieimiiaiusniiusii

E]. paštas*

k

190532324

v. Grinkevičius
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190531755
Tilžes g. 35, 73114 šiauliai
Tel. 3 557 82787
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