Mokinių, atvykusių iš
Ukrainos dėl Rusijos karinių
veiksmų, neformaliojo
švietimo galimybių didinimas

Savivaldybės, kuriose gyvena daugiau nei 100
mokinių iš Ukrainos
• Alytaus m. sav. 136
• Druskininkų sav. 131
• Kauno m. sav.
952
• Kauno r. sav.
416
• Klaipėdos m. sav. 879
• Klaipėdos r. sav. 226
• Marijampolės sav. 136
mokinių

iš viso – apie 13 000

• Palangos m. sav. 189
• Panevėžio m. sav.192
• Tauragės r. sav. 105
• Trakų r. sav.
131
• Vilniaus m. sav. 2639
• Vilniaus r. sav. 301
• Visagino sav.
124
• Šiaulių m. sav. 222

Ukrainos mokinių galimybės dalyvauti NVŠ
• Vaikų vasaros stovyklos. 2022 m. balandžio 14 d. švietimo, mokslo ir sporto
ministro įsakymas Nr. V- 563 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021
m. balandžio 26 d. Įsakymo Nr. V-628 „Dėl vaikų vasaros stovyklų
finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“,
konkursas paskelbtas iki gegužės 16 d.
• Įtraukimas į jau vykstančias NVŠ programas (nuolat).
• Skatinimas teikti tikslines NVŠ programas, skirtas ukrainiečių kalbai,
kultūrai, tautiniam tapatumui stiprinti.
• Priėmimas į savivaldybių įsteigtas muzikos, dailės, sporto ar kitas mokyklas
(nuolat).
• Šeštadienių-sekmadieninių mokyklų kūrimasis ir parama jų veiklai (nuolat).

NVŠ krepšelis
•
•

•
•

•

Jei Ukrainos mokinys yra registruotas MR, jis gali gauti NVŠ
krepšelį.
Jei neregistruotas MR, siūlome paskatinti jo tėvus, globėjus
registruoti jį į vieną iš Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų.
Prašymas – norinčius dalyvauti, tačiau dar neregistruotus MR
mokinius priimti nemokamai.
Siūlymas – parengti ir pateikti akredituoti NVŠ programas, kurios
skirtos ukrainiečių kalbai, kultūrai, tautiniam tapatumui stiprinti,
bendrauti tarpusavyje (galimas šeštadieninės-sekmadieninės
mokyklos modelis).
Pagalba – išversta į ukrainiečių kalbą mokymo sutartis
artimiausiu metu bus įdėta į LMNŠC ir SMSM interneto
svetaines.

Priėmimas į NVŠ ir FŠPU mokyklas
• Suteikti informacinę pagalbą.
• Jei reikia – patikslinti, papildyti savivaldybės ar mokyklos patvirtintas
mokinių priėmimo į mokyklą tvarkas.
• Pagal galimybes mažinti ukrainiečių mokiniams mokestį už NVŠ ar jo
netaikyti.
• Padėti pasirašyti dokumentus / sutartis.

Informacija ir kontaktai

https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos

