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PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLA 

 
 NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

  
I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo (toliau – Pažymėjimas) išrašymo, jo išdavimo 

mokiniams ir apskaitos tvarką.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 39 straipsnio 5 

dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-

549 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo“. 

3. Šiuo Aprašu siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi bendrų Pažymėjimo išdavimo ir 

apskaitos reikalavimų. 

 

II SKYRIUS 

 PAŽYMĖJIMO IŠRAŠYMAS, IŠDAVIMAS MOKINIAMS IR APSKAITA  

 

4. Mokiniui, dalyvavusiam ne mažiau 60 proc. Gamtos mokyklos neformaliojo švietimo 

programos (toliau - Programa) užsiėmimų, išduodamas nustatytos formos Pažymėjimas (priedas).  

5. Pažymėjimą išrašant nurodomas Mokyklos pavadinimas, Pažymėjimo numeris, mokinio 

vardas ir pavardė, Programos pavadinimas ir apimtis valandomis, išdavimo data, trumpai aprašomos 

įgytos kompetencijos, įvertintos Programoje numatytais būdais, nurodomos įstaigos vadovo pareigos, 

vardas ir pavardė, dedamas parašas ir antspaudas. 

6. Pažymėjime pataisymai neleidžiami, padarius klaidą pildomas kitas Pažymėjimas. 

7. Užpildytus ir užregistruotus Pažymėjimus grupės vadovui išduoda direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, grupės vadovas įteikia Pažymėjimus mokiniams  mokslo metų paskutinio užsiėmimo metu. 

8. Išduoti Pažymėjimai registruojami Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų registracijos 

žurnale, kuris saugomas Mokykloje teisės aktų nustatyta tvarka. 

9. Išrašyti ir dėl kokių nors priežasčių neišduoti Pažymėjimai saugomi Mokykloje vadovaujantis 

teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą. 

 

III SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 10. Pažymėjimai mokiniams išduodami nemokamai, jų gamyba  finansuojama iš Mokyklai 

skirtų asignavimų. 

11. Pažymėjimų išdavimas įforminamas direktoriaus įsakymu. 

_______________________ 

 

 

 



 

Panevėžio gamtos mokyklos 

neformaliojo vaikų švietimo 

                                                                                                                          pažymėjimo išdavimo 

                                                                                                   tvarkos aprašo 

           Priedas 

 

PANEVĖŽIO GAMTOS MOKYKLA 

 

Pažymėjimas 

NR.  ……………….  

 

______________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė) 

20…. – 20…. m. m.   

neformaliojo vaikų švietimo programoje 

 

______________________________________________ 
(programos pavadinimas ir apimtis valandomis) 

  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(trumpai aprašytos įgytos kompetencijos) 

 

 

 

Direktorius(ė)                 ____________________                       _______________________         

                                                  (Parašas)                                                                                             (Vardas, Pavardė) 

A.V.           

 

 

 

 

_________________________ 
(Pažymėjimo išdavimo data) 

 


