Vaikų vasaros užimtumo
programų finansavimo
tvarkos aprašo 4 priedas
(Paraiškos Vaikų vasaros uţimtumo programai finansuoti vertinimo forma)
PARAIŠKOS VAIKŲ VASAROS UŢIMTUMO PROGRAMAI – DIENINEI AR
TURISTINEI STOVYKLAI – FINANSUOTI VERTINIMAS
Programos teikėjo pavadinimas
Programos pavadinimas
Programos registracijos Nr.
Programos tipas (dieninė, turistinė)
Programos paraiška nesvarstoma,
jei bent vienas vertinimo rodiklis
pažymimas žodeliu „Taip“

Vertinimo rodikliai:
Pateikta pasibaigus nustatytam paraiškų priėmimo
terminui
Pateikta nepasirašyta
Pateikta ne pagal patvirtintą paraiškos formą

Taip / Ne

Programa neatitinka Vaikų vasaros užimtumo programų
finansavimo tvarkos aprašo 2.1 punkto
Programos teikėjas neatitinka Vaikų vasaros užimtumo
programų finansavimo tvarkos aprašo 4-5 punktų
Programos pamaina trumpesnė kaip 5 arba ilgesnė kaip
18 kalendorių dienų.
Programą planuojama įgyvendinti ne Europos Sąjungoje
Galimas Vertinimas
įvertinimas (balai)
PROGRAMOS VERTINIMAS
(balai)
1. Atitikimas Programų
1. Programos veikla numatyta liepos ir/ar rugpjūčio 0-12
finansavimo prioritetams
mėnesiais
a) ne – 0
b) taip – 5
2. Programa turi papildomų finansavimo šaltinių
a) ne – 0
b) 30-40 proc. – 2
c) 41 ir daugiau proc. – 5
3. Į Programą planuojama įtraukti užsienyje
gyvenančių lietuvių ar iš užsienio grįžusių Lietuvos
Respublikos piliečių vaikus
a) ne – 0
b) taip – 2

2

2. Programos
įgyvendinimo aspektai

1. Numatytas vaikų maitinimas
a) ne – 0
b) taip – 2
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

0-6

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
3. Pateikti Grupės (užsiėmimų) vadovo (-ų) anglų ir
(ar) rusų kalbos lygį patvirtinantys dokumentai, jeigu
planuojama ugdyti užsienyje gyvenančių lietuvių ar
iš užsienio grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių
vaikus:
a) ne – 0
b) taip – 2
Vaikai, dalyvausiantys Programoje
a) tik Programą pateikusios mokyklos / organizacijos
mokiniai (vaikai) – 1
b) Programą pateikusios mokyklos / organizacijos
mokiniai (vaikai) ir kitų mokyklų / organizacijų
mokiniai (vaikai) – 2
c) kitų mokyklų / organizacijų mokiniai (vaikai) – 3
Aiškiai suformuluotas ir realiai pasiekiamas
Programos tikslas
a) tikslas deklaratyvus, sunkiai pasiekiamas – 0
b) tikslas aiškiai suformuluotas ir realiai pasiekiamas
–1
Programos uždaviniai yra konkretūs, padeda siekti
tikslo
a) nekonkretūs – 0
b) konkretūs, padedantys siekti tikslo – 1
Taikomi metodai ir formos veiksmingi ir tinkami
vaikų vasaros užimtumui organizuoti
a) netinkami – 0
b) tinkami – 1
Siekiamas rezultatas aiškus ir pamatuojamas
a) ne – 0
b) taip – 1

0-6

4. Programos dalyviai

5. Tikslas

6. Uždaviniai

7. Metodai ir formos

8. Siekiamas rezultatas

1-3

0-1

0-1

0-1

0-1

3

9. Programos sėkmės
kriterijai

Programos sėkmės kriterijai konkretūs
a) nekonkretūs – 0
b) konkretūs ir išmatuojami, atitinkantys tikslą – 2
10. Programos veiklos
Programos veiklos, įdomios ir patrauklios vaikams
a) mažai tikėtina, kad bus patrauklios – 0
b) įdomios ir patrauklios – 2
Balų suma iš viso:
Finansavimas gali būti skiriamas Programai, surinkusiai ne mažiau balų:

0-2

0-2

0-35
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
Kitos pastabos
Vertintojo vardas, pavardė
Parašas
Data

__________________________

