NVŠ teikėjų susitikimas dėl
neformaliojo vaikų švietimo
Vilniaus mieste
2019 m.
Vilnius
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NVŠ programų akreditavimas 20192021 mokslo metams
• Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas

2019 m. gegužės 6 d.-2019 m. gegužės 31 d.
(imtinai);
• Prašymų pratęsti 2018-2019 m. m. akredituotų

programų galiojimą dviem metams priėmimas
2019 m. gegužės 6 d.-2019 m. liepos 29 d.
(imtinai).
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NAUJŲ/ATNAUJINTŲ NVŠ
PROGRAMŲ AKREDITACIJA
Naujų NVŠ programų paraiškų priėmimas 2019 m. gegužės 6 d.2019 m. gegužės 31 d. (imtinai);
Registracija
registruose
• ŠMIR čia
• KTPRR čia

NVŠ PARAIŠKOS
UŽPILDYMAS
• ŠMM APRAŠO
1 PRIEDAS čia

NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas,
vienai programai pildoma viena Paraiška.
Paraiškos, pateiktos po gegužės 31 d. (ar
kitu būdu nei nurodyta) yra nevertinamos.

NVŠ PARAIŠKOS
PATEIKIMAS
• SAVIVALDYBĖS EPASLAUGOS čia
„NAUJŲ/ATNAUJINTŲ NVŠ
PROGRAMŲ AKREDITACIJA"
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PATIKRINIKITE ar:
• teikiama Paraiška yra tinkamos formos;
• visi reikiami laukai yra užpildyti;
• įrašytas Švietimo ir mokslo institucijų registro

(ŠMIR) suteiktas kodas;
• įrašytas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir
renginių (KTPRR) suteiktas kodas;
• Įrašyta NVŠ programos vykdymo vieta yra
Vilniaus miestas;
• NVŠ programos trukmė yra ne mažiau kaip 8
pedagoginio darbo valandos per mėnesį.

NAUJA
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PARAIŠKŲ VERTINIMAS
• Paraišką

vertina
Skyriaus
atsitiktinai parinkti du Komisijos
nariai
raštu
užpildydami
Neformaliojo
vaikų
švietimo
programos
atitikties
reikalavimams vertinimo formą
(toliau – Aprašo 2 priedas). Jei
Komisijos
narių
vertinimai
išsiskiria, Paraišką vertina trečias
Komisijos narys.

• Komisijos narys Paraišką vertina

pagal Aprašo 2 priede nurodytus
kriterijų
rodiklius
ir
nurodo
vertinimo
balus.
Paraiška,
surinkusi 22 ir daugiau balų,
atitinka vertinimo reikalavimus,
o Paraiška, surinkusi 21 ir mažiau
balų,
neatitinka
vertinimo
reikalavimų.

Vertinimo sritys
• NVŠ programos
tikslingumas
• Ugdymo turinys
• NVŠ programos apimtis
• Informacija apie vaikus
• Pažangos skatinimas ir
vertinimas
• Kokybė ir atsakomybė
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AKREDITUOTŲ NVŠ PROGRAMŲ PRATĘSIMAS
Prašymų pratęsti 2018-2019 m. m. akredituotų
programų galiojimą dviem metams priėmimas 2019 m.
gegužės 6 d.-2019 m. liepos 29 d. (imtinai).
PRAŠYMO
PILDYMAS

PRAŠYMO
PATEIKIMAS

• VMSA APRAŠO
3 PRIEDAS čia

• SAVIVALDYBĖS EPASLAUGOS čia

„AKREDITUOTŲ NVŠ

PROGRAMŲ PRATĘSIMAS“

Atnaujinus galimus koreguoti NVŠ programos
punktus (informacija apie NVŠ teikėją, grupės
dydį, grupių skaičių, NVŠ mokytojų kvalifikaciją ir
kainą) įkelti pasirašytą PDF priedą į KTPRR.

NAUJA
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NVŠ programos įvertinimo galiojimas
• NVŠ programos įvertinimas galioja 2

mokslo metus iki einamųjų mokslo metų
rugpjūčio 31 d.
• NVŠ teikėjas neturi teisės keisti informacijos
apie NVŠ programą visą įvertinimo galiojimo
laikotarpį.
ATKREIPIAME DĖMESĮ!
Atkreipiame dėmesį, kad nurodoma kaina, galios 2 mokslo metus,
kaip ir programos akreditacija/vertinimas.
Paslaugos kaina nurodoma sutartyse su paslaugos gavėjais
(mokinių tėvais) negali viršyti, bet gali būti mažesnė, nei nurodyta
šioje paraiškoje.

NAUJA
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Paraiška/Prašymas neteikiami vertinti
• Savivaldybei nutraukus neformaliojo vaikų

švietimo lėšų naudojimo sutartį (toliau –
Sutartis) su NVŠ teikėju dėl NVŠ programos
įgyvendinimo kokybės stebėsenos metu nustatytų
pažeidimų, NVŠ teikėjo Prašymas / Paraiška
neteikiama vertinti vienus kalendorinius
metus nuo Sutarties nutraukimo datos.
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Teikėjų sutarčių pasirašymas su Savivaldybe
dėl 2019 – 2020 m. m. NVŠ veiklos finansavimo
Akredituotų programų teikėjai 2019 m. rugsėjo mėnesio
pabaigoje bus kviečiami pasirašyti sutartį su savivaldybe
2019-2020 mokslo metams.
Sutartyje bus nustatytas NVŠ finansavimas (sutartinis vaikų
skaičius bei lėšų suma) skiriamas 2019 m. spalio 1 d. –
2019 m. gruodžio 31 d., o 2019 m. sausio 2 d. – 2020 m.
gegužės 31 d. laikotarpiui bus pasirašomi sutarties
pratęsimai žinant Savivaldybei skiriamą finansavimą.
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KREPŠELIŲ SKIRSTYMAS (1)
IKI RUGSĖJO 24 D.

PO RUGSĖJO 24 D.

• Teikėjai sudaro sutartis su
paslaugos gavėjais.
• Pasirašytas sutartis su
tėvais teikėjas iki rugsėjo
24 d. suregistruoja mokinių
registre, tačiau nežymi
NVŠ finansavimo. Tai bus
galima atlikti pasirašius
sutartį su Savivaldybe.

• Savivaldybė rugsėjo 24 d.
suformuos besimokančių
vaikų sąrašą ir
atsižvelgiant į turimą
finansavimą paskirstys
krepšelius teikėjams.
• Atlikus skaičiavimus
teikėjas bus informuotas
apie jam skiriamų
krepšelių skaičių ir
kviečiamas pasirašyti NVŠ
finansavimo sutartį su
Savivaldybe.
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KREPŠELIŲ SKIRSTYMAS (2)
NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko
pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta
savivaldybė, kurioje vaikas mokosi pagal NVŠ programą,
nepaisant to, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi
pagal bendrojo ugdymo programą.
NVŠ Krepšelis skiriamas nuo pradinių klasių.
Parengiamosios (priešmokyklinės) grupės negali gauti
NVŠ finansavimo.
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KREPŠELIŲ SKIRSTYMAS (3)
• Teikėjas gautų krepšelių skaičių paskirsto savo

nustatyta, tėvams aiškia, tvarka jo programą
lankantiems mokiniams (jei krepšelių mažiau nei
mokinių).
• Teikėjai gali naudotis Savivaldybės parengtomis
pirmumo teise naudotis NVŠ finansavimu kriterijų
rekomendacijomis čia .
• Jeigu metų eigoje vaikas nutraukia sutartį, teikėjas
„laisvą krepšelį“ gali skirti kitam vaikui.

13

KREPŠELIŲ SKIRSTYMAS (4)
• Esant galimybei einamaisiais mokslo metais skirti

papildomą NVŠ finansavimą, Skyrius
elektroniniu paštu apie tai informuoja visus
Sutartis pasirašiusius NVŠ teikėjus. NVŠ
teikėjams, išreiškusiems papildomo finansavimo
poreikį, Savivaldybė skiria NVŠ lėšas
atsižvelgdama į NVŠ teikėjo Mokinių registre
įregistruotų besimokančių vaikų skaičių ir
turimą finansavimą.
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NVŠ krepšelis yra 15 eurų
• Vilniaus mieste ,NVŠ lėšų suma vienam

NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui
yra 15 Eur/mėn.***
• Krepšeliai negali būti perkeliami iš vienos įstaigos į kitą;

• Keli tėvai negali dalintis tuo pačiu krepšeliu vienoje

įstaigoje, nes 15 Eur krepšelis nedalomas.
*** Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 20 d.
sprendimu Nr. 1-1996 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų
švietimo lėšų skyrimo“.
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SVARBIOS DATOS

Akreditacijos
pradžia

Naujų Paraiškų
teikimo pabaiga

Mokinių registro išrašas

Prašymų pratęsti
termino pabaiga
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LĖŠŲ PERVEDIMAS TEIKĖJAMS (1)
• Savivaldybė perveda NVŠ lėšas NVŠ

teikėjui pagal paskutinę mėnesio darbo
dieną Mokinių registro NVŠ finansavimo
išraše esančių vaikų, sudariusių sutartis
dėl dalyvavimo NVŠ programoje, skaičių,
bet ne daugiau nei nustatytas mokinių
skaičius mėnesiui Sutartyje.
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LĖŠŲ PERVEDIMAS TEIKĖJAMS (2)
• Įprasta tvarka lėšos pervedamos einamąjį

mėnesį už praėjusį mėnesį.
• 2019 m. gruodžio mėn. lėšos bus
sumokėtos 2020 m. vasario pabaigoje –
kovo pradžioje (Dėl ES lėšų ir Savivaldybės
biudžeto tvirtinimo).
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NVŠ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (1)
11. NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio
NVŠ programoje, ugdymo procesui ir su juo
susijusioms išlaidoms finansuoti.
12. NVŠ lėšų negalima naudoti:
12.1. pramoginių ir poilsio renginių išlaidoms apmokėti;
12.2. NVŠ programoms, kai NVŠ teikėjas yra mokykla, teikianti bendrąjį
ugdymą, finansuoti;
12.3. rekonstrukcijos, remonto, statybos išlaidoms padengti ir
ilgalaikiam turtui įsigyti;
12.4. NVŠ programos vykdytojo įsiskolinimams padengti.
***Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758
patvirtintą Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.
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LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (2)
• NVŠ lėšomis taip pat galima finansuoti

programos administravimo išlaidas (Švietimo
valdymo lėšos), jei teikėjas pagrindžia jų
būtinumą NVŠ programos sėkmingam vykdymui.
• pvz. galima apmokėti asmenims, atliekantiems darbus su švietimo

registrais, buhalterio paslaugas ir pan.
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ATSISKAITYMAS UŽ GAUTAS LĖŠAS
• NVŠ teikėjas už NVŠ lėšas, Skyriui

pareikalavus, pateikia:
• NVŠ paslaugų teikimo sutarčių originalus ir (arba)
kopijas;
• NVŠ programoje besimokančių mokinių
lankomumo žurnalų originalus ir (arba) kopijas;
• NVŠ lėšų panaudojimą įrodančius pirminius
finansinius dokumentus.
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Higienos pasas
• Teikėjas įpareigojamas turėti NVŠ programai(-

oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą ir
priemones bei užtikrinti vaikų saugią ir sveiką
ugdymo(-si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka.
*** Išaiškinimas dėl veiklos rūšių, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas
*** Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos
higienos norma HN 20:2018 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Teisės aktas paskelbtas Teisės aktų
registre
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Sveikatos pažymos
• Švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo

programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų
jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius
prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti
informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo
išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio
dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo
veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.
*** Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018
,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Teisės aktas paskelbtas
Teisės aktų registre
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Ačiū už dėmesį!

