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MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“
APRŪPINIMO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO(SI)
PRIEMONĖMIS TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Aprūpinimo priešmokyklinio ugdymo(si) priemonėmis tvarka (toliau – Tvarka)
reglamentuoja priešmokykliniame ugdyme naudotinų priemonių sampratą, jos paskirtį, funkcijas ir
naudojimo galimybes ugdymo procese, pateikia priemonių atrankos ir šių priemonių paketo
sudarymo principus.
2. Tvarka parengta ir priešmokyklinio ugdymo(si) priemonių paketo aprašas (1 priedas)
sudaryti remiantis „Priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata“, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-1434 (Žin., 2003,
Nr. 101-4566), „Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo
priemonėmis tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ISAK-1051 (Žin., 2009, 61-2450).
3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:
3.1. Priešmokyklinio ugdymo(si) priemonė – literatūra, žaislas, daiktas ar medžiaga,
padedanti priešmokyklinio amžiaus vaikui natūraliai ugdytis mokymuisi mokykloje reikalingus
gebėjimus.
3.2. Priešmokyklinio ugdymo(si) priemonių paketas – priešmokyklinio ugdymo(si)
priemonių visuma, skirta Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos tikslams ir
uždaviniams bei Priešmokyklinio ugdymo standartams įgyvendinti. Jis sudaromas iš pagrindinių ir
papildomų, individualaus ir bendro naudojimo priemonių.
3.3. Pagrindinės ugdymo(si) priemonės – priemonių visuma, būtina priešmokyklinio
ugdymo tikslams pasiekti.
3.4. Papildomos ugdymo(si) priemonės – priemonės, kurios papildo priešmokyklinės
grupės pagrindinių priemonių visumą šiuolaikiškomis arba rečiau naudojamomis ne būtiniausiomis
priemonėmis.
3.5. Individualaus naudojimo priemonė – vaiko asmeniniam naudojimui skirta
priemonė.
3.6. Bendro naudojimo priemonė – priešmokyklinėje grupėje bendram vaikų
naudojimui skirta priemonė.
II. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PRIEMONIŲ
PASKIRTIS, FUNKCIJOS, NAUDOJIMAS,
PRIEMONIŲ ATRANKOS IR JŲ PAKETO SUDARYMO PRINCIPAI
4. Priešmokyklinio ugdymo priemonių paskirtis – ugdyti aktyvų, smalsų, savo
gebėjimais pasitikintį, pažinti ir mokytis norintį priešmokyklinio amžiaus vaiką, sudaryti jam
prielaidas toliau sėkmingai ugdytis mokykloje.
5. Priešmokyklinio ugdymo priemonių funkcijos:
5.1. Skatinti priešmokyklinio amžiaus vaiko aktyvumą, savarankiškumą, tenkinti norą
žaisti, bendrauti, bendradarbiauti.
5.2. Sudaryti sąlygas natūraliai plėtotis vaiko kultūrai, jo poreikiams, interesams,
nuostatoms.
5.3. Tenkinti vaikams būdingą judėjimo poreikį.
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5.4. Skatinti vaiką kaupti naują patirtį, išbandyti naujas veiklos formas bei pažinimo
būdus, tyrinėti, eksperimentuoti, mokytis spręsti problemas.
5.5. Sudaryti palankią aplinką vaikui ugdytis komunikacinius, informacinius, socialinius
gebėjimus.
5.6. Skatinti vaiko saviraišką, kūrybiškumo, meninės raiškos gebėjimų ugdymąsi,
estetinių nuostatų ir patirties plėtojimąsi.
6. Priešmokyklinio ugdymo(si) priemonės naudojamos:
6.1. Priešmokyklinio ugdymo grupėje ir namuose.
6.2. Individualioje ir grupinėje vaikų veikloje.
6.3. Patalpoje ir lauke (kieme, sporto salėje, aikštyne ir kt.).
6.4. Savarankiškai ir pedagogo organizuotai vaiko veiklai.
7. Priešmokyklinio ugdymo priemones pedagogas atrenka ir jas kūrybiškai atnaujina
atsižvelgdamas į grupę lankančių vaikų ypatumus ir poreikius, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir
ugdymosi programą bei Priešmokyklinio ugdymo standartus.
8. Priešmokyklinio ugdymo priemonės atrenkamos ir paketas sudaromas laikantis šių
principų:
8.1. Tikslingumo – kiek priemonės padeda siekti priešmokyklinio ugdymo tikslų ir
uždavinių, formuoti socialinę, komunikavimo, pažintinę, sveikatos saugojimo ir meninę vaikų
kompetenciją.
8.2. Konstruktyvumo, pozityvumo – kiek priemonės atlieka ugdantį, skatinantį,
motyvaciją žadinantį, į pažangą orientuojantį vaidmenį.
8.3. Veiksmingumo – kiek priemonės yra veiksmingos, kiek jos padeda ugdyti vaiko
kompetenciją, brandinti vaiką mokyklai.
8.4. Visybiškumo – kiek priemonės apima įvairių nuostatų, gebėjimų ugdymą, įvairių
sričių patirties kaupimą.
8.5. Ekonomiškumo – kiek daug vaikų gali jomis pasinaudoti, kiek laiko jos tarnauja,
kiek atsiperka priemonės kaina.
8.6. Įvairovės ir kaitos – kiek įvairios ugdymo priemonių grupės; kiek jos atitinka
minimalius ir optimalius, įprastus ir specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius bei grupės veiklos
organizavimo modelį, kaip atrenkamos, įrengiant naują grupę, kaip dažnai ir tikslingai
atnaujinamos, kiek atitinka individualaus ir bendro naudojimo poreikius.
9. Priešmokyklinio ugdymo(si) priemonių atrankai sudarytas priešmokyklinio
ugdymo(si) priemonių aprašas (1 priedas), kuris kintant materialinėms, socialinėms,
technologinėms sąlygoms visuomenėje, turės būti periodiškai atnaujinamas.
IV. ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMAI
10. Įstaigos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės
aktais, šiuo tvarkos aprašu ir steigėjo nustatyta tvarka:
10.1. tvirtina įstaigos aprūpinimo priešmokyklinio ugdymo(si) priemonėmis tvarką;
10.2. nustato ugdymo(si) priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir
išdavimo tvarką;
10.3. paskiria atsakingus asmenis už ugdymo(si) priemonių apskaitą, išdavimą ir
saugojimą.
III. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS
11. Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas ugdymo(si) priemonėms, galima įsigyti tik
priešmokyklinio ugdymo(si) priemonių apraše (1 priedas) nurodytas priemones.
12. Be mokinio krepšelio lėšų, ugdymo(si) priemonėms įsigyti taip pat gali būti
skiriama lėšų iš savivaldybės ir valstybės biudžetų.
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13. Priešmokyklinio ugdymo(si) priemonių užsakymus tiekėjams pagal pirkimų
iniciatoriaus parengtas paraiškas pateikia pirkimo organizatorius.
14. Ugdymo(si) priemones tiekėjai su sąskaitomis-faktūromis pristato į įstaigą.
15. Pirkimo organizatorius, ar įgaliotas asmuo priima ugdymo(si) priemones su
sąskaitomis-faktūromis.

______________________________

