SUSITARIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO
2011 m. rugsėjo mėn. 12 d.
Vilnius
Šiaulių rajono Meškuičių gimnazija (toliau – „Gimnazija“), atstovaujama direktoriaus Algio
Mačiulio, ir Andreyana Doykin (toliau – „Comenius Asistentė“), sudarė šį susitarimą:
I. SUSITARIMO OBJEKTAS
Šiuo susitarimu abi šalys sutaria bendradarbiauti dalyvaudami Mokymosi visą gyvenimą
programos Comenius Asistentų praktikos veikloje (toliau – Veikla).
II. VEIKLOS TRUKMĖ
Veikla pradedama 2011 m. rugsėjo 12 d. ir baigiama 2012 m. birželio 15 d.
III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Bendri įsipareigojimai:
3.1.1. Asistento darbo krūvis 13 savaitinių pamokų (10 dailės pamokų ir 3 technologijų).
3.1.2. Pasiruošimas pamokoms į šias darbo valandas neįskaičiuotas.
3.1.3. Jei Asistentė sutinka, ji gali vaduoti susirgusius mokytojus ir savarankiškai vesti pamokas.
3.1.4. Asistentė dalyvauja Gimnazijos ugdymo procese, Gimnazijos renginiuose, stebi pamokas.
3.1.5. Asistentė įsipareigoja dirbti per pamokas kartu su dėstančiu mokytoju.
3.2. Gimnazijos įsipareigojimai:
3.2.1. Gimnazija skiria už Asistentės veiklą atsakingą mokytoją Genovaitę Liepinią (toliau –
Mentorė), kuri globoja Asistentę visą buvimo Gimnazijoje laikotarpį.
3.2.2.Gimnazija pristato atvykusią Asistentę visam kolektyvui.
3.2.3. Gimnazija sudaro Asistentei sąlygas stebėti įvairių mokomųjų dalykų pamokas, kad ji
susidarytų pilną vaizdą apie Gimnazijos ugdymo procesą ir užklasinę veiklą.
3.2.4. Mentorė kartu su Asistente aptaria jos veiklos pobūdį Gimnazijos ugdymo procese.
3.2.5. Gimnazija sudaro sąlygas Asistentei mokyti gimtosios bulgarų kalbos integruotų užsiėmimų
metu.
3.2.6. Gimnazija suteikia galimybes Asistentei visapusiškai integruotis į Gimnazijos gyvenimą.
3.2.7. Gimnazija informuoja Asistentę apie galiojančias darbuotojų elgesio ir bendravimo normas.
3.2.8. Gimnazija suteikia galimybę Asistentei naudotis kompiuteriu, internetu, biblioteka.
3.3. Asistentės įsipareigojimai:
3.3.1. Asistentė sąžiningai atlieka Veiklą.
3.3.2. Asistentė atsakingai ruošiasi pamokoms.
3.3.3. Asistentė laikosi Gimnazijoje galiojančių elgesio ir bendravimo taisyklių.
3.3.4. Susirgusi Asistentė iš anksto praneša apie negalėjimą atvykti į Gimnaziją.
3.3.5. Asistentė ne vėliau kaip prieš dvi savaites informuoja apie Veiklos laikotarpio Gimnazijoje
sutrumpinimą.

IV. SUSITARIMO ĮGYVENDINIMO IR GALIOJIMO SĄLYGOS
4.1. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki veiklos pabaigos.
4.2. Susitarimas gali būti nutraukiamas abiejų šalių susitarimu arba vienos iš šalių iniciatyva, apie
tai pranešus raštu.
4.3. Susitarimas gali būti pakeistas ar papildytas abiems partneriams susitarus atskiru šalių
susitarimu.
4.4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną
kiekvienai šaliai.
IV. ŠALIŲ PARAŠAI

Comenius Asistentė

Gimnazijos vardu,

Andreyana Doykin

Direktorius

Algis Mačiulis

A.V.

2

