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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos bendrojo ugdymo vadovėliais ir  mokymo 

priemonėmis aprūpinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas  vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės Nutarimais, kitais teisės aktais bei Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo departamento direktoriaus 2012-05-07 d. įsakymu Nr. 

A15–961-(2.1.4–Ks) „Vilniaus miesto mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais 

ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašu“. 

2. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos: 

2.1. vadovėlis – vadovėlis, skirtas konkrečiam ugdymo tarpsniui arba klasei, ugdymo sričiai, 

integruotam kursui, dalykui arba moduliui. 

2.2. mokymo priemonės – vadovėlį papildančios mokymo priemonės, mokytojo knyga, 

priešmokyklinio ugdymo priemonės, specialiosios mokymo priemonės, skaitmeninės 

mokymo priemonės, ugdymo procesui reikalinga literatūra, daiktai, medžiagos ir įranga. 

 

II. GIMNAZIJOS VADOVO ĮGALIOJIMAI 

 

 3. Gimnazijos vadovas: 

3.1.  vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiuo Tvarkos 

aprašu; 

3.2. nustato Gimnazijos aprūpinimo vadovėliais, mokymo, specialiosiomis mokymo 

priemonėmis ir literatūra priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarką; 

3.3. paskiria atsakingus asmenis už vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimų organizavimą, 

apskaitą, išdavimą ir saugojimą; 

3.4. Gimnazijos Tarybai pritarus, skirsto lėšas vadovėliams, mokymo priemonėms ir 

literatūrai įsigyti, tvirtina perkamų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir 

literatūros sąrašus; 

 4. Užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų bei 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. 

 5. Vykdo arba paveda administracijos atstovui šios Tvarkos vykdymo priežiūrą.  

 



III. GIMNAZIJOS TARYBA 

 

6. Gimnazijos Taryba svarsto ir aprobuoja sprendimus dėl vadovėlių užsakymo bei pirkimo. 

 

IV. BIBLIOTEKOS VEDĖJAS 

 

7. Bibliotekos vedėjas: 

7.1. vykdo vadovėlių ir/ar mokymo priemonių paklausos tyrimą, bendradarbiaudamas su 

dalykų metodinių grupių pirmininkais; 

 7.2. vykdydamas vadovėlių ir/ar mokymo priemonių pirkimus, vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 4-102) bei jų aktualiais pakeitimais ir 

Vilniaus Aleksandro Puškino Gimnazijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklėmis;  

7.3. derina su leidėjais išankstinio apmokėjimo klausimus pagal pateiktas apmokėjimo 

sąskaitas faktūras; 

7.4.  rengia vadovėlių ir/ar mokymo priemonių užsakymus leidykloms, tiekėjams; 

7.6.  išduoda 1-8, I-IV klasių vadovėlius bei mokymo priemones klasių vadovams prieš 

prasidedant mokslo metams ir reikalui esant mokslo metų eigoje, o baigus jais naudotis priima 

juos iš mokytojų, tikrina vadovėlių ir/ar mokymo priemonių būklę ir grąžina į patalpas 

vadovėliams saugoti; 

7.7. veda individualią ir visuminę vadovėlių ir/ar mokymo priemonių apskaitą bei žymi 

naujai gaunamus  vadovėlius ir mokymo priemones Gimnazijos bibliotekos antspaudu; 

7.8. nurašo vadovėlius ir/ar mokymo priemones, kai jie tampa netinkami naudotis pagal 

patvirtintą, galiojantį ŠMSM vadovėlių sąrašą arba jie yra suniokoti ar pamesti; 

7.9. teikia Švietimo skyriui informaciją apie užsakomus vadovėlius ir mokymo priemones 

pagal ŠMSM nustatytą galiojančių vadovėlių sąrašą kiekvienų kalendorinių metų gegužės mėnesį; 

7.10. teikia Švietimo skyriui ataskaitą apie vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimui 

panaudotas mokinio krepšelio lėšas kiekvienų kalendorinių metų spalio mėnesį, bet ne vėliau kaip 

iki kalendorinių metų pabaigos. 

8. Suniokotų ar pamestų vadovėlių vertė turi būti bibliotekos vartotojo  Gimnazijai atlyginta: 

8.1.  bibliotekos vartotojas įsipareigoja bei grąžina tokio pat turinio bei pavadinimo vadovėlį 

ir/ar mokymo priemonę; 

8.2. bibliotekos vartotojas neturintis galimybės grąžinti prarastą vadovėlį ir/ar mokymo 

priemonę perka kitą Gimnazijai reikalingą analoginės vertės vadovėlį (-ius) ir/ar mokymo 

priemonę(-es). 

 

 

 

 

 



V. MOKYTOJAI 

 

8. Mokytojai: 

8.1. pasirašo už imamus iš bibliotekos vadovėlius ir/ar mokymo priemones išdavimo-

grąžinimo aktuose; 

8.2.  atsako už vadovėlius ir/ar mokymo priemones naudojimosi metu bei jų grąžinimą; 

8.3. išdalija vadovėlius ir/ar mokymo priemones moksleiviams, o pasibaigus mokslo metams 

juos surenka ir grąžina į biblioteką; 

8.4. nutraukdamas darbo sutartį perduoda mokiniams išduotų vadovėlių ir/ar mokymo 

priemonių sąrašus su mokinių parašais  naujai atėjusiam mokytojui arba kuruojančiam dir. pav. 

ugdymui . 

 

VI. MOKINIAI 

 

9.Mokiniai: 

9.1. už vadovėlius, gautą iš klasės vadovo, pasirašo mokytojo pateiktame mokinių sąraše; 

9.2. gavę vadovėlius pildo vadovėlio gale esančią lentelę, kartu įvertindami vadovėlio būklę; 

9.3. už prarastą ir/ar sugadintą vadovėlį ir/ar mokymo priemonę atsako bei atsiskaito 

Gimnazijos bibliotekai pagal šios Tvarkos 8.1. ir 8.2.  punktus; 

9.4. nutraukdamas mokymąsi Gimnazijoje, mokslo metų eigoje turimus vadovėlius grąžina 

klasės vadovui, nesant klasės vadovui grąžina bibliotekininkui. Atsiskaitymo lapelį su klasės 

vadovo ir bibliotekininko parašu pristato į raštinę; 

9.5.baigiamųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasių mokiniai privalo grąžinti vadovėlius 

mokytojams iki egzaminų sesijos pradžios.  

10. Gimnazija palieka sau teisę stabdyti Gimnazijos baigimo dokumentų išdavimą iki kol 

nebus atsiskaityta su biblioteka pagal nustatytą atsiskaitymo formą su klasės vadovo ir 

bibliotekininko parašu. 

 

 

 

___________________________ 


