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PATVIRTINTA: 

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“  

direktoriaus 2015 m. balandžio  13 d. 

įsakymu Nr. V1- 

 

MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIO „GILIUKAS“ APRŪPINIMO IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO (-SI) VADOVĖLIAIS IR KITOMIS MOKYMO 

PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ (toliau-darželis) aprūpinimo priešmokyklinio ugdymo (-

si) vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis (toliau – vadovėliai ir priemonės)  tvarkos aprašas 

parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. 

įsakymu Nr. V-2310 „Dėl bendrojo ugdymo priemonių dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties 

teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-2368 patvirtintais švietimo aprūpinimo 

standartais. 
2. Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ aprūpinimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (-

si) vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – tvarka) nustato aprūpinimo 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymosi literatūra ir priemonėmis darželyje tvarką. 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 
Mokymo priemonės – tiesiogiai mokymui(si) ir ugdymui(si) reikalingos spausdintos ar skaitmeninės 

priemonės, daiktai, medžiagos ir įranga, mokinio darbo vietai įrengti bei mokymo priemonėms laikyti reikalingi 

baldai ir laboratoriniai baldai. 
Vadovėlis – mokiniui skirta daugkartinio naudojimo mokymo priemonė, turinti metodinę sąrangą. 
Vadovėlio komplektas – vadovėlis, mokytojo knyga ir vadovėlį papildančios mokymo priemonės, kurias 

sieja bendra sudarymo idėja, turinys ir metodinė struktūra. 
Vadovėlio (vadovėlio komplekto) rankraštis – visas vadovėlio (vadovėlio komplekto) tekstas su 

iliustracijomis ar parengtas vadovėlio maketas. 
Kitos tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme  ir kituose teisės 

aktuose vartojamas sąvokas. 

4. Vadovėlių ir priemonių vertinimo bei atlikties vadovėliams ir priemonėms keliamiems 

reikalavimas tvarką nustatyta LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-

2310  patvirtintos tvarkos II skyriuje.  
 

II. APRŪPINIMAS VADOVĖLIAIS IR KITOMIS MOKYMO PRIEMONĖMIS 
 

5. Vadovėlių, skirtų priešmokykliniam ugdymui ir kitų mokymo priemonių galima įsigyti už mokinio 

krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms. 
6. Darželio vadovas įsakymu skiria asmenį atsakingą už mokinio krepšelio lėšų planavimą bei panaudojimą 

įsigyjant priemones, kurios ikimokyklinio ugdymo programoje numatytos kaip ugdymo turiniui įgyvendinti 

reikalingos priemonės bei atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintus 

švietimo aprūpinimo standartus. 
7. Be mokinio krepšelio lėšų, vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti taip pat gali būti skiriama 

lėšų iš savivaldybės bei valstybės biudžetų, projektų įgyvendinimo, paramos bei kitų teisėtai įsigytų lėšų. 

8. Lėšų užsienio lietuvių ir Europos mokyklų mokiniams reikalingiems vadovėliams įsigyti, vadovėliams 

Brailio raštu leisti ir vadovėliams pritaikyti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skiria Švietimo ir 

mokslo ministerija teisės aktų nustatyta tvarka. 
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9. Darželis  taip pat gali būti aprūpintas vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis centralizuotai už 

valstybės biudžeto lėšas teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

III. DARŽELIO DIREKTORIAUS ĮGALIOJMAI  
 

10. Darželio direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šiuo 

tvarkos aprašu ir steigėjo nustatyta tvarka: 

10.1. tvirtina darželio aprūpinimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) priemonėmis 

tvarką; 

10.2. paskiria atsakingus asmenis už ugdymo(si) priemonių įsigijimo organizavimą, 

koordinavimą, apskaitą, išdavimą ir saugojimą. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 

11. Vadovėlių ir priemonių įsigijimas vykdomas vadovaujantis Mažeikių r. Tirkšlių darželio 

„Giliukas“ direktoriaus įsakymu patvirtinta Supaprastintų viešųjų pirkimų tvarka. 

 

Tvarkoje yra 2 (du) sunumeruoti lapai 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Darbuotojų atstovė 

 

Janina Volskienė 

2015 - ____-__ 


