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Pasirenkamojo vaikų švietimo
teikėjų atitikties nustatymo ir
programų akreditavimo tvarkos
1 priedas
PASIRENKAMOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO (JURIDINIO ASMENS) ATITIKTIES NUSTATYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS
Kriterijus
1. Teisinis pagrindas
2. Administracinis
pajėgumas

Rodiklis
1.1. Teisė vykdyti neformalųjį
vaikų švietimą
2.1. Finansinis įsipareigojimų
vykdymas

Pagrindinis
Bendrieji kriterijai
Teikėjo nuostatuose turi būti įrašyta
neformaliojo vaikų švietimo veikla.
Teikėjas neturi įsiskolinimų savivaldybės (-ių),
kurioje ketina vykdyti veiklas, programiniams
fondams

Privalomumas
Pagrindinis
Pagrindinis

Teikėjams, ketinantiems vykdyti formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas
3. Turima ugdymo
patirtis

3.1. Vykdomų programų
Teikėjas vykdo tos pačios meno ar sporto
paskirtis, kiekis ir prieinamumas krypties formalųjį švietimą papildančio ugdymo
ir neformaliojo vaikų ugdymo programas ir
sudaro galimybes pasirinkti vieną iš jų

Pagrindinis

3.2. Pasirinktos meno ar sporto
krypties aktualumas

Teikėjas turi pasirinktos ugdymo krypties
programų vykdymo patirtį savivaldybėje,
kurioje ketina akredituotis

Pagrindinis

4. Galimybės vykdyti
ilgalaikį ugdymą

4.1. Vykdomų programų trukmė

Teikėjas vykdo 3 – 4 metų trukmės meno ar
sporto krypčių programas

Pagrindinis

5. Ugdymo kokybė

5.1. Ugdytojai turi atitinkamos

Nurodoma kiek ir kokių (pagal meno dalykus
arba sporto šakas) dirba specialistų turinčių

Pagrindinis
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srities profesinę kvalifikaciją

reikiamą išsilavinimą

5.2. Ugdymo krypčiai
pritaikytos patalpos, įranga ir
priemonės

Teikėjas turi:
1) specialiai ugdymo sričiai pritaikytas atskiras
klases, sales ar kitas patalpas su tam dalykui
reikalinga įranga;
2) demonstracinę ir kitą techniką;
3) mokymo priemones;
4) leidinių, garso įrašų, vaizdinės medžiagos ir
pan. fondą.
Teikėjas naudoja formalizuotus mokinių
pasiekimų vertinimo būdus

5.3. Ugdymo kokybės stebėsena
6. Ugdytinių vaidmuo

Pagrindinis

Pagrindinis

6.1 Švietimo teikėjas
organizuoja pasirinktos meno ar
sporto krypties renginius

Projektų, renginių ir jų dalyvių skaičius bei vieta Papildomas

6.2. Ugdytiniai dalyvauja
pasirinktos FŠPU krypties
respublikiniuose ir kituose
renginiuose

Renginių ir jų dalyvių skaičius ir pasiekimai

Pagrindinis

Teikėjams, ketinantiems vykdyti neformaliojo vaikų švietimo (NU) programas
7. Administracinis
pajėgumas

7.1. Finansinis pajėgumas
7.2. Žmogiškieji ištekliai
7.3. Materialiniai ištekliai

8. Ugdymo kokybė

8.1. Ugdymo patirtis

Teikėjas turi lėšų veiklos pradžiai (iki kol bus
pervestos krepšelio lėšos)
Teikėjas turi nuolatinį darbuotoją, kuriam
mokamas atlygis už darbą
Teikėjas turi nuolatinį biurą/patalpas, kuriose
nuolat vykdoma Teikėjo nuostatuose nurodyta
veikla
Teikėjas šiuo metu dirba su vaikais

Pagrindinis
Papildomas
Papildomas
Papildomas
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pasirenkamojo vaikų švietimo srityje arba per
pastaruosius du metus yra įgyvendinęs
pasirenkamojo vaikų švietimo programą,
projektą, kitas pasirenkamojo vaikų švietimo
veiklas
8.2. Ugdytojų kvalifikacija

Teikėjas turi arba numato turėti veikloms,
ugdymo turiniui įgyvendinti įvairių sričių
specialistus, turinčius teisę dirbti pasirenkamojo
vaikų švietimo mokytojais

Papildomas

8.3. Teikėjo žinomumas

Teikėjas yra žinomas kaip kokybiškų vaikų
ugdymo paslaugų teikėjas, jį gali rekomenduoti
ir nurodyti bendradarbiavimo ryšius
neformaliojo vaikų ugdymo srityje, bent viena
vietos, kurioje teikėjas šiuo metu veikia
bendruomenėje veikianti institucija

Papildomas

