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d. įsakymu Nr.

EKSPERIMENTINIO PASIRENKAMOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO MODELIO
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Eksperimentinio pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio aprašas (toliau
– Aprašas) reglamentuoja Anykščių, Klaipėdos, Panevėžio rajonų ir Panevėžio miesto
savivaldybių (toliau - savivaldybės)

pasirenkamojo vaikų švietimo teikėjų , finansuojamų iš

savivaldybių biudžetų arba pretenduojančių į mokinio krepšelį pasirenkamajam vaikų švietimui
(toliau – Teikėjas) iš projekto „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir
išbandymas savivaldybėse“ kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-03-001 (toliau - Projektas) lėšų,
atitikties nustatymo ir jų parengtų pasirenkamojo vaikų švietimo programų, (toliau – Programos)
akreditavimo procedūras, terminus ir finansavimą, mokinių registravimo į Programas tvarką.
2. Teikėjai, jų parengtos Programos, mokinių pasirinkimas ugdytis Programose turi būti
užregistruotas Švietimo informacinių technologijų centro (toliau – ŠITC) atitinkamuose registruose:
2.1. teikėjai - Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR);
2.2. programos - Kvalifikacijos tobulinimo programų ir reginių registre (toliau –
KTPRR);
2.3. mokiniai - Mokinių registre (toliau – MR).
3. Šis Aprašas, su jo vykdymu susijusi informacija, dokumentai skelbiami ir gali būti
pildomi tinklalapyje pakis.ipc.lt (toliau – pakis.ipc.lt).
II. TEIKĖJŲ ATITIKTIES NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS
4. Savivaldybės, vadovaujantis Ugdymo plėtotės centro direktoriaus 2012 m. … d.
įsakymu Nr.

patvirtintu Pasirenkamojo vaikų ugdymo teikėjų atitikties nustatymo ir programų

akreditavimo tvarkos aprašu (toliau – Akreditavimo tvarkos aprašas), nusistato teikėjų atitikties
nustatymo tvarką ir paskiria atsakingus už teikėjų atitikties nustatymą ir kitų procedūrų vykdymą
asmenis (toliau- Savivaldybės atsakingas asmuo).
5. Teikėjas, pretenduojantis į mokinio krepšelį pasirenkamajam vaikų švietimui iš
Projekto lėšų (toliau – MK lėšos), savivaldybėje, kurioje ketina vykdyti Programas, iki 2012 m.

rugpjūčio 24 d. užsiregistruoja ŠMIR ir pateikia Akreditavimo tvarkos apraše nustatytos formos
teikėjo atitikties nustatymo paraišką.
6. Savivaldybės atsakingas asmuo įvertina teikėjo atitiktį ir informuoja teikėją:
6.1. jei atitiktis patvirtinama – išsiunčia elektroninį pranešimą teikėjui apie atitikties
patvirtinimą ir įvertintą teikėjo paraišką;
6.2. jei atitiktis nėra patvirtinama – išsiunčia elektroninį pranešimą teikėjui apie
atitikties nepatvirtinimą, nurodydamas nepatvirtinimo priežastis ir galimas tolimesnes procedūras.
7. Teikėjas, gavęs pranešimą apie atitikties patvirtinimą, pasirašo įvertintą teikėjo
paraišką ir atneša ją Savivaldybės atsakingam asmeniui.
8. Savivaldybės atsakingas asmuo, gavęs teikėjo pasirašytą paraišką, patvirtina teikėjo
atitiktį ir tai pažymi ŠMIR bei skelbia pakis.ipc.lt.
9. Teikėjams, kurie iki Projekto vykdymo pradžios buvo užsiregistravę ŠMIR, nereikia
vykdyti Aprašo 5 - 8 punktuose nurodytų atitikties nustatymo procedūrų.
III. PROGRAMŲ AKREDITAVIMO ORGANIAVIMAS
10. Teikėjas, pretenduojantis į MK lėšas, iki 2012 m. rugsėjo 1 d. užregistruoja KTPRR
savo ketinamą vykdyti naują programą (toliau – Nauja programa) ir tada ją pateikia akreditavimui
Savivaldybės atsakingam asmeniui pagal Akreditavimo tvarkos apraše nustatytos formos
pasirenkamojo vaikų ugdymo programos akreditavimo paraišką.
11. Pateiktas Naujas programas vertina ir akredituoja Ugdymo plėtotės centro
direktoriaus 2012 m. birželio mėn

d. įsakymu Nr.

sudaryta Pasirenkamojo vaikų ugdymo

programų ekspertų komisija (toliau – Komisija), į kurią savivaldybės atstovo teisėmis įeina ir
Savivaldybės atsakingas asmuo.
12. Komisijai įvertinus pateiktas Naujas programas, jų akreditacija patvirtinama
Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymu, kuriuo vadovaujantis Savivaldybės atsakingas asmuo
informuoja teikėją:
12.1. jei Nauja programa akredituojama – išsiunčia elektroninį pranešimą teikėjui apie
Naujos programos akreditaciją;
12.2. jei Nauja programa neakredituojama – išsiunčia elektroninį pranešimą teikėjui apie
neakreditavimo priežastis ir informuoja teikėją dėl tolimesnių procedūrų.
12.3. elektroniniu formatu pateikią akredituotų programų sąrašą ITC įgaliotam atstovui,
kuris patvirtina Naujos programos akreditavimą ir tai pažymi KTPRR.
13. Teikėjams, kurie nepretenduoja į MK lėšas ir kurie iki projekto vykdymo pradžios
buvo užsiregistravę ŠMIR bei vykdė ir šiuo metu vykdo pasirenkamojo vaikų švietimo programas,
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finansuojamas iš savivaldybių biudžetų (toliau – Vykdomos programos), nereikia vykdyti Aprašo 1012 punktuose nurodytų Programų akreditavimo procedūrų, bet būtina Vykdomas programas iki 2012
m. rugpjūčio 24 d. užregistruoti KTPRR.
IV. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGRAMAS TVARKA
14. Teikėjai, įvykdę šio Aprašo 9 ir 13 punkte nurodytas procedūras, iki 2012 m.
rugsėjo 14 d. suveda informaciją apie iki projekto pradžios į Vykdomas programas priimtus ir šiuo
metu jose besiugdančius mokinius į MR.
15. Teikėjai, pretenduojantis į MK lėšas, gali vykdyti mokinių priėmimą į savo
pasiūlytas Naujas programas ne anksčiau kaip nuo 2012 m. rugsėjo 17 d. ir priimti tik tuos
mokinius, kurie nebuvo įrašyti į MR pagal šio Aprašo 14 punkto nuostatas.
16. Dalis informacijos apie Programas, kuri aktuali Naujas programas besirenkantiems
mokiniams ir jų tėvams (globėjams) (toliau - gavėjai), pagal teikėjų pateiktus duomenis Programų
akreditavimo paraiškoje skelbiama pakis.ipc.lt.
17. Pakis.ipc.lt gavėjai gali pasirinkti tik vieną Naują programą, nurodydami: vaiko
vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, el. pašto adresą.
18. Pasirinkę Naują programą gavėjai privalo:
18.1. teikėjui pateikti tėvų (globėjų) prašymą dėl vaiko ugdymosi pagal pasirinktą Naują
programą raštu ir vaiko gimimo liudijimo kopiją;
18.2. pasirašyti su teikėju ugdymosi pagal pasirinktą Naują programą sutartį.
19. Teikėjas, gavęs šio Aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus, į MR prie konkretaus
mokinio įrašo duomenis apie pasirinktą Naują programą (Programos pavadinimas, ugdymo sritis,
ugdymo metai, vaiko vardas ir pavardė, vaiko lankoma bendrojo ugdymo mokykla ir klasė, ugdymo
trukmė, tėvų (globėjų) kontaktiniai duomenys) apie vaiką ir jo pasirinktą programą.
20. Teikėjas, užregistravęs mokinio pasirinkimą MR, pakis.ipc.lt turi pateiki galutinę
informaciją apie jo Naują programą pasirinkusius vaikus ir informuoti gavėją apie priėmimą ugdytis
programoje.
21. Kodus prisijungimui prie MR suteikia:
21.1. savivaldybių teikėjams - Savivaldybės atstovas;
21.2. valstybiniams ir privatiems teikėjams - įgaliotas ITC atstovas.
V. PROGAMŲ FINANSAVIMAS
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22. Teikėjų, pretenduojančių į MK lėšas, akredituotos Naujos programos nuo 2012
m.spalio 1 d. finansuojamos vadovaujantis Pasirenkamojo vaikų švietimo programų finansavimo,
vykdant projektą „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir
išbandymas savivaldybėse“, tvarkos aprašu, patvirtintu Ugdymo plėtotės centro direktoriaus 2012
m. birželio .... d. įsakymu Nr.... .
23. Vykdomas programas savivaldybėms nuo 2012 m. spalio 1 d. rekomenduojama
finansuoti

iš

savivaldybės

biudžetų

vadovaujantis

Eksperimentine

mokinio

krepšelio

pasirenkamajam vaikų ugdymui apskaičiavimo ir naudojimo metodika, patvirtinta Ugdymo
plėtotės centro direktoriaus 2012 m. birželio ... d. įsakymu Nr. .
____________________________
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