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Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 2

punktu, Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo,

patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu

Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“, 3.4 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų

stebėsenos tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. B-ĮV-1258 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo kokybės stebėsenos tvarkos aprašo

patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                                       Vitas Gavėnas

Parengė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

Daiva Gvazdaitienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Nuorašas tikras



 PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. balandžio     d.

įsakymu Nr. B-ĮV-

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ STEBĖSENOS

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos

aprašas (toliau – Aprašas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų

finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo

programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų

reikalavimus.

2. Aprašas nustato Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programos įgyvendinimo

kokybės stebėsenos (toliau – stebėsena) paskirtį, uždavinius, vykdymo būdus, stebėseną vykdančių

atsakingų darbuotojų  teises, pareigas ir atsakomybę.

II SKYRIUS

STEBĖSENOS PASKIRTIS IR UŽDAVINIAI

3. Stebėsenos paskirtis – atlikti NVŠ programų stebėseną ir (į)vertinti jų įgyvendinimo

kokybę, siekiant gerinti NVŠ teikėjų (toliau – teikėjai) ugdymo paslaugas.

  4. Stebėsenos uždaviniai:

4.1. stebėti, analizuoti ir vertinti su NVŠ programų įgyvendinimu susijusius duomenis, NVŠ

programų įgyvendinimą ir jų atitiktį akredituotai NVŠ programai ir kitiems NVŠ švietimą

reglamentuojantiems dokumentams;

  4.2. teikti metodinę ir informacinę švietimo pagalbą teikėjams;

4.3. pateikti suinteresuotoms šalims apibendrintą informaciją apie NVŠ programų

įgyvendinimo kokybę.

III SKYRIUS

STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

5. Stebėseną vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir

sporto skyriaus specialistas (-ai), atsakingas (-i) už NVŠ įgyvendinimą.

  6. Stebėsena vykdoma pagal šiuos rodiklius:

  6.1. analizuojant NVŠ teikėjo programos įgyvendinimo dokumentus;

  6.2. stebint, kaip NVŠ programa įgyvendinama vietoje.

  7. NVŠ programų stebėjimo būdai:

  7.1. kontaktinis (veiklų vietose);

  7.2. nuotolinis (svetainėse, FB paskyrose, prisijungiant prie el. platformų).

  8. NVŠ programos stebimos:

  8.1. pagal sudarytą planą;

  8.2. atsitiktinai pasirinkus;

  8.3. gavus neigiamus atsiliepimus apie NVŠ teikėjo veiklą.

  9. Stebėsena vykdoma:

  9.1. analizuojant ir vertinant teikėjo pateiktus NVŠ programos įgyvendinimo duomenis:

  9.1.1. analizuojant ir vertinant sutartis, sudarytas tarp mokinių tėvų (globėjų) ir teikėjo;

9.1.2. tikrinant NVŠ programoje dalyvaujančių vaikų lankomumo žurnalą, kuriame turi

būti nurodytas vaikų lankomumas (užsiėmimo pradžioje) ir  valandų skaičius;

9.1.3. stebint ar NVŠ programos veiklos įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 pedagoginio

darbo valandas per savaitę arba ne mažiau kaip po 8 pedagoginio darbo valandas per mėnesį;
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9.1.4. analizuojant NVŠ programos organizavimo informaciją, susijusią su NVŠ programos

įgyvendinimu (viešinamą informaciją interneto erdvėje apie programos eigą, programos

įgyvendinimo pasiektus rezultatus ir kt.);

9.1.5. analizuojant kitą informaciją, susijusią su NVŠ programos įgyvendinimu, kuri

nurodyta sutartyje, sudarytoje tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

(toliau – Savivaldybės administracijos direktorius) ir NVŠ teikėjo;

9.1.6. stebint teikėjo NVŠ programos įgyvendinimą vietoje vertinama NVŠ programos

atitiktis teikėjo paraiškoje ir užsiėmimų grafike nurodytai (deklaruotai) informacijai apie programą;

  9.1.7. stebint, ar saugi ir sveika ugdymosi aplinka;

9.1.8. stebint ar NVŠ programos veiklų vieta ir tvarkaraščiai nurodyti portale emokykla.lt

ir / ar atitinka stebėsenos metu vykdomų veiklų vietą ir laiką;

9.1.9. renkant ir vertinant mokinių tėvų (globėjų) atsiliepimus apie NVŠ programos

įgyvendinimo kokybę (2 priedas).

10. NVŠ teikėjas pirmos stebėsenos metu nustatytus pažeidimus turi ištaisyti ne vėliau kaip

per 5 darbo dienas. Jei pakartotinės stebėsenos metu jie yra nepašalinami ar pašalinami tik iš dalies,

stebėtojas informuoja NVŠ teikėją apie lėšų mokėjimo sustabdymą ir terminą, per kurį padaryti

pažeidimai turi būti pašalinti. Lėšų mokėjimas atnaujinamas tik NVŠ tiekėjui pašalinus visus

nustatytus pažeidimus.

11. Per nustatytą terminą neįvykdžius nurodytų reikalavimų arba įvykdžius tik iš dalies, apie

NVŠ teikėjo pažeidimus informacija teikiama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu

sudarytai NVŠ programų vertinimo komisijai, turinčiai teisę siūlyti Savivaldybės administracijos

direktoriui nutraukti sutartį su NVŠ teikėju.

12. NVŠ programų stebėsenos rezultatai fiksuojami Neformaliojo vaikų švietimo programos

įgyvendinimo stebėsenos formoje  (1 priedas) ir su jais supažindinamas teikėjas.

13. Stebėsenos metu nustačius grubius pažeidimus (užfiksavus nevykstančią programos

veiklą be pateisinamos priežasties ir iš anksto nepranešus atsakingiems Savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistams), gavus neigiamų atsiliepimų, skundų, ir nustačius

įvardytus pažeidimus pakartotinai, informacija teikiama Savivaldybės administracijos direktoriaus

įsakymu patvirtintai NVŠ programų vertinimo komisijai, kuri turi teisę siūlyti Savivaldybės

administracijos direktoriui nutraukti sutartį su NVŠ teikėju.

14. Iš gyventojų gauti skundai dėl NVŠ programų įgyvendinimo nagrinėjami Lietuvos

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

IV SKYRIUS

STEBĖTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

           15. NVŠ programų stebėtojas, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

           15.1. pagal savo kompetenciją konsultuoti NVŠ programą įgyvendinančius asmenis;

            15.2. lankytis NVŠ programos įgyvendinimo vietose, stebėti ugdymo procesą, ugdytojų darbą;

           15.3. daryti išvadas, teikti rekomendacijas;

           15.4. siūlyti teikėjams galimus probleminių klausimų sprendimų būdus;

           15.5. teikėjui trukdant stebėtojui atlikti jo pareigas, siūlyti stabdyti veiklų finansavimą.

           16. NVŠ programų stebėtojas, vykdydamas savo funkcijas:

           16.1. turi vadovautis etiškumo, teisingumo ir geranoriškumo principais;

16.2. iškilus sudėtingai situacijai, tirti ją atsakingai, renkant informaciją iš kelių patikimų

šaltinių; 

16.3. neviešinti stebėsenos metu gautos informacijos tiek, kiek to nereikalauja situacijos

sprendimas;

16.4. stebėseną vykdyti siekiant kiek įmanoma tobulinti teikėjų įgyvendinamų NVŠ programų

kokybę.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Savivaldybės administracijos direktoriaus

įsakymu.

                                                        ________________________
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                                                                                                  Vilkaviškio rajono savivaldybės

                                                                                                 Neformaliojo vaikų švietimo programų

                                                                                                  stebėsenos tvarkos aprašo

                                                                                                  1 priedas

(Neformaliojo vaikų švietimo programos stebėsenos forma)

NVŠ teikėjas

Programos pavadinimas ir NŠPR kodas

Užsiėmimo lankymo data ir laikas

Užsiėmimo vykdymo vieta

Vaikų skaičius programoje fiksuotas 

patikrinimo dieną (mokinių registre)

Vaikų skaičius grupėje lankytą dieną

Stebėjimo tipas (pabraukti):  planinis    neplaninis    žodinis    pagal skundą

Stebėjimo būdas (pabraukti):  kontaktinis    nuotolinis

Vertinimo rodiklis Yra / 

atitinka

Nėra /

neatitinka

Pastabos

Sutartys su vaikais / tėvais

Užsiėmimų grafikas (emokykla.lt)

Užsiėmimo laiko atitiktis

Vaikų lankomumo žurnalas

Saugi ir sveika ugdymosi aplinka

Tinkamos ugdymo priemonės

Ugdytinių amžius grupė

(1–4 kl.; 5–8 kl.; 9–12 kl.)

Užsiėmimą vedantis asmuo atitinka 

išsilavinimui keliamus reikalavimus

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaitos

Programos viešinimas

Kiti dokumentai pagal poreikį (pvz., 

nuomos, panaudos sutartys ir pan.)

Veiklos apibūdinimas

Išvada apie stebėtą užsiėmimą

Pastabos / pažeidimai

Bendras programos vertinimas l. gerai            gerai          patenkinamai           nepatenkinamai

 ○     ○       ○                  ○
Siūlymai, rekomendacijos 

NVŠ teikėjui

NVŠ mokytojas:

Susipažinau ir sutinku, nesutinku (nesutikimo argumentai) _________________________________

_________________________________

___________________      ______________________

        parašas                                vardas, pavardė

Stebėseną vykdė:

______________ ____________________

        parašas                                pareigos, vardas, pavardė
Nuorašas tikras



Vilkaviškio rajono savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo 

programų stebėsenos tvarkos

aprašo 

2 priedas

 
(Tėvų (globėjų) atsiliepimų apie neformaliojo vaikų švietimo programos vykdytoją forma)

  

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) ATSILIEPIMAI APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

PROGRAMOS VYKDYTOJĄ

 

Apklausos data:                                                                                                                             

NVŠ teikėjas:                                                                                                                                

NVŠ programos pavadinimas:                                                                                                      

 

Eil.

Nr.

Tėvų / 

globėjų tel. 

numeris

(atsitiktinai 

atrinkti)

Pakankamas 

komunikavimas 

apie NVŠ 

sutarties sąlygas 

(NVŠ 

finansavimo 

laikotarpis, 

kainos 

sumažinimas)

Vaikas 

patenkintas 

užsiėmimais

Užsiėmimai 

vyksta bent 8

pedagogines 

val. per mėn.

Sudaro sąlygas 

tėvams įsitraukti į

vaikų ugdymą

(teikiama 

informacija apie 

vaiko pažangą, 

kviečiami 

dalyvauti 

susirinkimuose, 

pasirodymuose ir 

pan.)

Pastabos

1.   Taip         Ne Taip         Ne Taip         Ne Taip         Ne  

2.   Taip         Ne Taip         Ne Taip         Ne Taip         Ne  

3.   Taip         Ne Taip         Ne Taip         Ne Taip         Ne  

4.   Taip         Ne Taip         Ne Taip         Ne Taip         Ne  

 

 

Apklausą atliko (parašas, vardas, pavardė) ____________________________________________

 

 

_______________________________
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų

švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-04-20 Nr. B-ĮV-454

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vitas Gavėnas Savivaldybės administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-04-20 07:24

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-04-20 07:25

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2021-09-06 10:29 - 2024-09-05 10:29

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dileta Kviesulaitienė Skyriaus vedėjas (K)

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-04-20 08:27

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-04-20 08:28

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2021-08-27 11:15 - 2024-08-26 11:15

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220415.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-04-20)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-04-20 nuorašą suformavo Daiva Gvazdaitienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
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