
 PATVIRTINTA 

 Širvintų meno mokyklos 

 direktoriaus  2020 m. rugpjūčio 31  d. 

 įsakymu Nr. V1-258 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ, FINANSUOJAMŲ NEFORMALIOJO  

VAIKŲ ŠVIETIMO KREPŠELIO LĖŠOMIS, 

TEIKIMO TVARKA  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų, finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo 

krepšelio lėšomis teikimo   tvarka  (toliau – Tvarka) apibrėžia neformaliojo vaikų švietimo  paslaugų, 

finansuojamų NVŠ krepšelio lėšomis teikimo tvarką Širvintų meno mokykloje.  

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin.,1991, 

Nr.23-593; 2011, Nr.38-1804), Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (Žin., 2006, Nr.4-115; 2012, 

Nr.42 – 2012), Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu 2018 m. sausio 21 d. Širvintų rajono savivaldybės sprendimu Nr. 1-12, 

Širvintų meno mokyklos nuostatais, patvirtintais Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 

22 d. sprendimu Nr.1- 29  

3. Sąvokos, vartojamos šioje tvarkoje: 

3.1.  neformalusis vaikų švietimas – kryptinga veikla, kurios paskirtis – ugdyti vaiko 

gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas; 

3.2.  neformaliojo vaikų švietimo mokytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis mokinius pagal 

parengtas neformaliojo vaikų švietimo programas, turintis darbo patirtį ir reikiamą kvalifikaciją; 

3.3.  neformaliojo vaikų švietimo programa – neformaliojo vaikų švietimo mokytojo 

(įstaigos)    parengta ir neformaliojo švietimo metodais  įgyvendinama programa, kuria siekiama ugdyti 

vaiko kompetencijas plėtojant prigimtinius vaiko gebėjimus; 

3.4.  neformaliojo vaikų švietimo principai: savanoriškumo, prieinamumo, 

individualizavimo, aktualumo, demokratiškumo, patirties, ugdymosi grupėje, pozityvumo principai; 

 

II SKYRIUS  

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASKIRTIS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

4. Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti pagal bendrojo ugdymo programas 

besimokančių vaikų ir jaunimo iki 19 metų pažinimo, ugdymosi, saviraiškos poreikius, padėti jiems 

tapti aktyviais visuomenės nariais. 

5. Neformaliojo vaikų švietimo tikslas – ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių 

asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir 

saviraiškos poreikius. 

6. Neformaliojo vaikų švietimo uždaviniai: 

6.1.  ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą; 

6.2.  ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį 

į   pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę; 

6.3.  ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje; 

6.4.  spręsti socialinės integracijos problemas; mažiau galimybių  turinčių  (esančių iš 

kultūriškai, geografiškai, socialiai ir ekonomiškai nepalankios aplinkos ar turinčių specialiųjų 

poreikių), ypatingų poreikių (itin gabių ir talentingų) vaikų, iškritusių iš švietimo sistemos, 

integravimas į visuomeninį gyvenimą, socialinių problemų sprendimas; 

6.5.  padėti spręsti integravimosi į darbo rinką problemas; 



6.6.  tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų 

dalykinių kompetencijų. 

 

III SKYRIUS 

 NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 

 

7. Meno mokyklos Neformaliojo švietimo  centro darbuotojai kartu su neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojais, atsižvelgdami į neformaliojo vaikų ugdymo principus, rengia neformaliojo vaikų 

švietimo  programas, registruoja jas NŠPR duomenų bazėje ir teikia Širvintų rajono savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir jų programų vertinimo komisijai. 

8. Potencialūs neformaliojo vaikų švietimo programos gavėjai supažindinami su 

akredituotomis Meno mokyklos vaikų neformaliojo švietimo programomis. Informacija talpinama 

Meno mokyklos interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai vyksta į rajono ugdymo įstaigas pristatyti programų.  

9. Pagal vaikų pasirinkimą sudaromos sutartys su paslaugų gavėjo atstovais (tėvais, 

globėjais, rūpintojais) ar paslaugų gavėjais, jei jiems sutarties pasirašymo metu yra sukakę 18 metų. 

Sutartis pridedama, (1 priedas). 

10. Mokiniai, dėl kurių ugdymo pagal neformaliojo vaikų švietimo programas yra pasirašytos 

sutartys, registruojami Mokinių registre, priskiriant juos prie atitinkamos grupės ir programos. 

11. Atsižvelgiant į vaikų pasirinkimą formuojamos grupės, pasirašomos sutartys su 

neformaliojo vaikų švietimo mokytojais, sudaromi paslaugų teikimo grafikai. Neformaliojo vaikų 

švietimo grafikai registruojami NŠPR duomenų bazėje, pateikiami kiekvieno mėnesio Širvintų meno 

mokyklos Neformaliojo švietimo centro veiklos plane. 

12. NVŠ programos vykdomos pagal sutartyje su neformaliojo vaikų švietimo mokytoju 

nustatytus įsipareigojimus ir pagal informaciją, pateiktą NVŠ programos atitikties reikalavimams 

paraiškos formoje. Įgyvendinant programų veiklas  neformaliojo vaikų švietimo mokytojai turi dirbti 

ne mažiau kaip po 2 pedagoginio darbo valandas per savaitę arba ne mažiau nei 8 pedagoginio darbo 

valandas per mėnesį. Vieną pedagoginę darbo valandą sudaro 60 min. Vienos pedagoginės valandos 

tiesioginio kontakto trukmė – 45 min., pertrauka –15 min.  

13. Apie neformaliojo vaikų švietimo grafikų pakeitimus neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojas informuoja atsakingą Meno mokyklos Neformaliojo švietimo centro metodininką ne vėliau, 

kaip prieš 3 dienas iki pakeitimo.  

14. Neformaliojo vaikų švietimo programų dalyviai registruojami Neformaliojo vaikų 

švietimo programos lankomumo žurnale (2 priedas) 

15. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų 

mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas 

negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės, Širvintų rajono savivaldybės teisės aktais ugdymas gali būti organizuojamas 

nuotoliniu būdu.   

16. Vykdant  neformaliojo švietimo mokytojai iš paslaugų gavėjo atstovų (tėvų, globėjų, 

rūpintojų) gauna sutikimą dėl ugdymo nuotoliniu būdu (3 priedas) ir pateikia jį Meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo centro metodininkui. 

17. Pasibaigus ugdymui nuotoliniu būdu, mokytojai rengia Neformaliojo vaikų švietimo 

programos vykdymo nuotoliniu būdu ataskaitą (4 priedas) ir pateikia ją meno mokyklos Neformaliojo 

švietimo  centro metodininkui.  

18. Rengiant Neformaliojo vaikų švietimo programos vykdymo nuotoliniu būdu atskaitą 

rekomenduojama atsakyti į šiuos klausimus: 

18.1. Nuotolinių NVŠ programų ataskaitose NVŠ teikėjams rekomenduojame pateikti 

informaciją ir atsakyti į šiuos klausimus: 

18.2. Kaip vykdėte NVŠ programą nuotoliniu būdu? 

18.3. Kokias skaitmenines bendravimo priemones naudojote? 



18.4. Kaip dažnai bendravote su mokiniais? 

18.5. Kaip aktyviai mokiniai dalyvavo užsiėmimuose? 

18.6. Kokias skyrėte užduotis (nurodykite temas) ir kokia forma jas teikėte? 

18.7. Kokia buvo nuotolinės NVŠ programos vykdymo eiga? 

18.8. Kaip mokiniams sekėsi įvykdyti pateiktas užduotis, kokie rezultatai? 

18.9. Jei turite nuotolinės NVŠ programos vykdymo įrodymų, pateikite. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS 

 

19. Kiekvienas neformaliojo švietimo mokytojas mokinių kompetencijas vertina 

atsižvelgdamas į programoje numatytus vertinimo būdus. 

20. Neformaliojo vaikų švietimo programų dalyviams, išklausiusiems mokymų programą, 

atlikusiems visas joje numatytas užduotis ir įsivertinusiems pasiektus mokymosi rezultatus,   gali būti 

išduodamas Meno mokyklos  pažymėjimas.  

21. Neformaliojo vaikų švietimo programų dalyviams, išklausiusiems dalį programos, 

neatlikusiems visų programoje numatytų užduočių, neįsivertinusiems pasiektų mokymosi rezultatų,  

gali būti išduodama Meno mokyklos  pažyma.  

22. Neformaliojo vaikų švietimo programų dalyviai, nepratęsę sutarties pasibaigus sutarties 

galiojimo laikui arba pateikę prašymą Meno mokyklos direktoriui dėl ugdymo nutraukimo konkrečioje 

programoje, Meno mokyklos direktoriaus įsakymu išbraukiami iš mokinių sąrašų. Meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo centro metodininkas, atsakingas už neformalųjį ugdymą, pažymi tai Mokinių 

registre.  

 

V SKYRIUS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO STEBĖSENA 

 

23. Meno mokyklos direktorius, Neformaliojo švietimo centro metodininkas, atsakingas už 

neformalųjį ugdymą atlieka NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną.  

24. Stebėsena gali būti atliekama: 

24.1. pagal sudarytą Meno mokyklos ugdomosios stebėsenos planą; 

24.2. atsitiktinai pasirinkus programas;  

24.3. gavus neigiamų atsiliepimų iš mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų).  

25. Vykdant stebėseną gali būti analizuojama ir vertinama: 

25.1.  programoje dalyvaujančių vaikų lankomumas ir lankomumo pokytis;  

25.2. vaikų lankomumo ir užsiėmimų grafiko dermė; 

25.3. viešinama informacija apie programos eigą, pasiektus rezultatus ir kt.); 

25.4. atsiliepimai (apklausos rezultatai) apie programos įgyvendinimo kokybę. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui ir 

tiesiogiai su juo susijusioms išlaidoms finansuoti. 

27. Informacija apie Neformaliojo vaikų švietimo programas skelbiama Širvintų meno 

mokyklos interneto svetainėje www.menomokykla.lt 

  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.menomokykla.lt/

