Vaikų vasaros užimtumo
programų finansavimo
tvarkos aprašo 5 priedas
(Paraiškos Vaikų vasaros uţimtumo programai finansuoti vertinimo forma)
PARAIŠKOS VAIKŲ VASAROS UŢIMTUMO PROGRAMAI – STACIONARIAI
STOVYKLAI – FINANSUOTI VERTINIMAS

Programos teikėjo pavadinimas
Programos pavadinimas
Programos registracijos Nr.
Programos paraiška
nesvarstoma, jei bent vienas
vertinimo rodiklis pažymimas
žodeliu „Taip“

1. Atitikimas Programų
finansavimo prioritetui

2. Programos
įgyvendinimo aspektai

Vertinimo rodikliai:
Taip / Ne
Pateikta pasibaigus nustatytam paraiškų priėmimo terminui
Pateikta nepasirašyta
Pateikta ne pagal patvirtintą paraiškos formą
Programa neatitinka Vaikų vasaros užimtumo programų
finansavimo tvarkos aprašo 2.1, 3.5, 13.1 punktų
Programos teikėjas neatitinka Vaikų vasaros užimtumo
programų finansavimo tvarkos aprašo 4-5 punktų
Programos teikėjas nenumatė atsivežti ir parvežti
pasibaigus pamainai Programos dalyvius
Programos pamaina trumpesnė kaip 10 arba ilgesnė kaip 18
kalendorių dienų.
Programą planuojama įgyvendinti ne Europos Sąjungoje
Galimas Vertinimas
įvertinimas (balai)
PROGRAMOS VERTINIMAS
(balai)
Programos veikla numatyta liepos ir/ar rugpjūčio 0-5
mėnesiais
a) ne – 0
b) taip – 5
1. Numatytas vaikų maitinimas
0-9
a) ne – 0
b) tik pagrindiniai maitinimai (pusryčiai, pietūs,
vakarienė) – 2
c) papildomi maitinimai – priešpiečiai – 1, pavakariai
– 1, naktipiečiai – 1
2. Programa tęstinė
a) ne – 0
b) taip – 1
3. Parengtas ir pateiktas detalus Programos planas
a) ne – 0
b) taip – 2
4. Numatytas vykdomos veiklos viešinimas
a) ne – 0
b) taip – 1
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3. Grupės (užsiėmimų)
vadovai

1. Grupės (užsiėmimų) vadovas (-ai) turi darbo su
vaikais patirtį
a) ne – 0
b) taip – 2
2. Pateikta grupės (užsiėmimų) vadovo (-ų) CV
a) ne – 0
b) taip – 2
4. Tikslas
Aiškiai suformuluotas ir realiai pasiekiamas
Programos tikslas
a) tikslas deklaratyvus, sunkiai pasiekiamas – 0
b) tikslas aiškiai suformuluotas ir realiai pasiekiamas
–1
5. Uždaviniai
Programos uždaviniai yra konkretūs, padeda siekti
tikslo
a) nekonkretūs – 0
b) konkretūs, padedantys siekti tikslo – 1
6. Metodai ir formos
Taikomi metodai ir formos veiksmingi ir tinkami
vaikų vasaros užimtumui organizuoti
a) netinkami – 0
b) tinkami – 1
7. Siekiamas rezultatas
Siekiamas rezultatas aiškus ir pamatuojamas
a) ne – 0
b) taip – 1
8. Programos sėkmės
Programos sėkmės kriterijai konkretūs
kriterijai
a) nekonkretūs – 0
b) konkretūs ir išmatuojami, atitinkantys tikslą – 2
9. Programos veiklos
Numatytos įvairios veiklos
a) mažai tikėtina, kad veiklos bus patrauklios,
įdomios – 0
b) sportinės varžybos – 1
c) kultūros, paveldo objektų lankymas – 1
d) susitikimas su įdomiu žmogumi – 1
e) sveikos gyvensenos ugdymo užsiėmimai – 1
f) robotikos, kompiuterijos užsiėmimai – 1
g) maudynės – 1
h) iškyla į gamtą – 1
i) turistinis žygis – 1
j) įvairūs konkursai – 1(jeigu numatytas vienas per
pamainą); – 3 (jeigu numatyti ne mažiau nei trys per
pamainą); – 5 (jeigu numatyti ne mažiau nei penki
per pamainą)
Balų suma iš viso:
Finansavimas gali būti skiriamas Programai, surinkusiai ne mažiau balų:

0-4

0-1

0-1

0-1

0-1

0-2
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0-37
25

VERTINTOJŲ IŠVADA:
Siūloma / nesiūloma (reikalingą išvadą pabraukti) finansuoti Programą, atsižvelgiant į Savivaldybės
Švietimo prieinamumo ir kokybė užtikrinimo programoje priemonei „Įgyvendinti vaikų vasaros užimtumo
programas“ numatytas Savivaldybės biudžeto lėšas ir Vaikų vasaros užimtumo programų finansavimo
tvarkos apraše nustatytas lėšų Programoms paskirstymo ribas
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Kitos pastabos
Vertintojo vardas, pavardė

Parašas

____________________

Data

