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PASIRENKAMOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ ATITIKTIES NUSTATYMO IR
PROGRAMŲ AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pasirenkamojo vaikų švietimo teikėjų atitikties nustatymo
ir programų
akreditavimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja pasirenkamojo vaikų švietimo teikėjų
(toliau - Teikėjas) atitikties nustatymo ir jų parengtų pasirenkamojo vaikų švietimo programų
(toliau - Programų) akreditavimo tikslą, uždavinius, principus, kriterijus, organizavimą ir vykdymą.
2. Šis Aprašas taikomas formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo vaikų
švietimo mokykloms (muzikos, meno, sporto mokykloms, klubams, centrams ir pan.), kitiems
juridiniams ir fiziniams asmenims, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turintiems
teisę vykdyti neformalųjį vaikų švietimą ir pretenduojantiems gauti mokinio krepšelio lėšas
neformaliajam vaikų švietimui.
3. Šiame dokumente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo
įstatyme vartojamas sąvokas.
II. TEIKĖJŲ ATITIKTIES NUSTATYMO IR PROGRAMŲ AKREDITAVIMO TIKSLAS,
UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI
4. Teikėjo atitikties nustatymo ir programų akreditavimo tikslas – užtikrinti, kad
mokinio krepšelio lėšos pasirenkamajam vaikų švietimui būtų skirtos tik nustatytus kriterijus
atitinkančių Teikėjų parengtoms ir akredituotoms Programoms įgyvendinti.
5. Uždaviniai:
5.1. nustatyti Teikėjo atitiktį nustatytiems kriterijams;
5.2. įvertinti Programų atitikimą Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos nuostatoms
ir nustatytiems programų akreditavimo kriterijams;
5.3. suteikti teisę vykdyti Programą ir gauti mokinio krepšelio lėšas neformaliajam
vaikų švietimui.
6. Teikėjų atitikties nustatymo ir Programų akreditavimo organizavimo bei vykdymo
bendrieji principai:
6.1. etiškumas – Teikėjų atitikties nustatymas, Programų akreditavimas atliekamas
vadovaujantis etikos bei bendrosios moralės normomis, sąžiningai, kruopščiai ir atsakingai;
6.2. skaidrumas – Teikėjų atitikties nustatymas, Programų akreditavimas grindžiamas
nustatytais kriterijais;
6.3. viešumas – informacija apie Teikėjų atitikties nustatymą ir programų
akreditavimą skelbiama viešai;
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III. TEIKĖJŲ ATITIKTIES NUSTATYMO IR PROGRAMŲ AKREDITAVIMO
ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
7. Teikėjo atitiktis nustatoma savivaldybės nustatyta tvarka toje savivaldybėje,
kurioje teikėjas vykdo arba ketina vykdyti pasirenkamojo vaikų švietimo programas. Jei Teikėjas
ketina Programas vykdyti
keliose savivaldybėse, atitiktis nustatoma Teikėjo pasirinktoje
savivaldybėje.
8. Juridiniams ir fiziniams asmenims taikomi skirtingi Teikėjo atitikties nustatymo
kriterijai, nurodyti Pasirenkamojo vaikų švietimo teikėjo (juridinio asmens) atitikties nustatymo
kriterijų sąraše (1 priedas) ir Pasirenkamojo vaikų švietimo teikėjo (fizinio asmens) atitikties
nustatymo kriterijų sąraše (2 priedas).
9. Teikėjas pildo paraišką pagal Aprašo 3 ir 4 prieduose pateiktas formas ir ją
pateikia savivaldybei.
10. Jei Teikėjas atitinka visus kriterijus – Teikėjo atitiktis patvirtinama.
11. Jei Teikėjas atitinka pagrindinius kriterijus bet neatitinka bent vieno papildomo
kriterijaus, Teikėjo atitiktis patvirtinama laikinam terminui. Iki termino pabaigos Teikėjo atitiktis
privalo būti nustatoma pakartotinai
12. Teikėjo atitiktis panaikinama:
12.1. jei pakartotinai įvertinus atitiktį Teikėjas neatitinka visų nustatytų kriterijų;
12.2. jei Teikėjas 3 metus nuo Programos akreditacijos pradžios nevykdė arba vaikai
nepasirinko nei vienos Programos;
12.3. paaiškėjus, kad Teikėjas pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.
13. Teikėjai, kurių atitiktis patvirtinta, turi teisę teikti akreditacijai neribotą skaičių
programų ir gauti mokinio krepšelio lėšų neformaliajam švietimui Programoms įgyvendinti.
14. Teikėjo akredituotą programą, gali vykdyti Teikėjo skyriai ir/ar juridiniai
padaliniai, veikiantys kitose savivaldybėse.
15. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos ir neformaliojo vaikų ugdymo
programos vertinamos atitinkamai pagal Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų
akreditavimo kriterijų sąrašą (5 priedas) ir Neformaliojo vaikų ugdymo programų akreditavimo
kriterijų sąrašą (6 priedas).
16. Programos akredituojamos Ugdymo plėtotės centro nustatyta tvarka.
17. Priklausomai nuo to, kokia Programa teikiama akreditavimui, Teikėjas pildo
Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos akreditavimo paraiškos formą (7 priedas) ar
Neformaliojo vaikų ugdymo programos akreditavimo paraiškos formą (8 priedas).
18. Programa akredituojama, jei ji atitinka numatytus Programų akreditavimo
kriterijus.
19. Gali būti nustatytas atlyginimas už Programos akreditavimo paslaugą.
20. Programos akreditacija nutraukiama:
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20.1. jei panaikinama Teikėjo atitiktis;
20.2. jei nustatoma, kad Teikėjas, vykdydamas Programą nesilaikė visų Programos
akreditacijos metu patvirtintų kriterijų;
20.3. paaiškėjus, kad įgyvendinant akredituotą programą Teikėjas pažeidžia Lietuvos
Respublikos teisės aktus.
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