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VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO 

DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS 

TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visagino „Atgimimo“ gimnazijos dėl aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų 

vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka nustato vadovėlio sampratą, mokymo priemonių 

sampratą, vadovėlio turinio vertinimą, patvirtinimo žymos vadovėliui teikimą, jos registravimą ir 

galiojimą, kompiuterinių mokymo priemonių vertinimą, specialiųjų mokymo priemonių vertinimą, 

vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimą, gimnazijos steigėjo ar jo įgaliotos institucijos ir 

gimnazijos vadovo įgaliojimus. 

 

II. VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ UŽSAKYMAS, ĮSIGIJIMAS IR 

PERSKIRSTYMAS DĖL MOKSLEIVIŲ MIGRACIJOS. 

 

  2. Gimnazijos ekspertų komisija kontroliuoja aprūpinimą vadovėliais, jų saugojimo ir 

išdavimo tvarką. 

                        3. Gimnazijos aprūpinimo vadovėliais tvarką rengia ekspertų komisija, aprobuoja 

gimnazijos taryba. 

                        4. Vadovėlių užsakymas vykdomas pagal ekspertų komisijos patvirtintą planą dviem 

etapais, prioritetą teikiant tiems vadovėliams, kurie naujai išleisti Lietuvos Respublikoje ir 

rekomenduoti Švietimo ir mokslo ministerijos. 

                       5. Visagino „Atgimimo“ gimnazija vadovėlius ir jų komplektus užsako savarankiškai 

ir  už moksleivių krepšelio, savivaldybės ir už kitas teisėtai gautas lėšas. 

                       6. Švietimo ir mokslo ministerijos skiriamas moksleivio krepšelio lėšas ir 

savivaldybės lėšas gimnazija naudoja tik Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduotų bendrojo 

lavinimo dalykų ir jų komplektų dalių įsigijimui. 

                      7. Bibliotekos vedėjas teikia vadovėlių ir jų komplektų dalių tiekėjams paraiškas, 

patvirtintas gimnazijos direktoriaus ir vyriausiojo buhalterio parašais iki nustatytos datos, jei šioms 

paraiškoms pritaria gimnazijos taryba. 

                     8. Paraiškoje nurodoma, kiek ir kokių vadovėlių užsakoma, pateikiama knygų kaina ir 

suma. Paraiškos, patvirtintos gimnazijos direktoriaus ir vyriausiojo buhalterio parašais, pateikiamos 

tiekėjams. 

                    9. Moksleivių krepšelio ir savivaldybės lėšų, skirtų vadovėlių įsigijimui, negalima 

naudoti kitiems tikslams. 

                    10. Mokiniui, pereinant iš vienos mokyklos į kitą, nustatomas sutartinis moksleivio 

krepšelio dydis. Vadovėliai iš naujo neperskirstomi. 

 

III. MOKYMO PRIEMONIŲ IR LITERATŪROS ĮSIGIJIMAS 

 

                    11. Mokymo priemones ir literatūrą gimnazija perka savarankiškai, prieš tai 

apsvarsčiusi gimnazijos taryboje, dalyvaujant vyriausiajam buhalteriui. 

                    12. Informaciją apie mokymo priemonių ir literatūros įsigijimą teikia bibliotekos 

vedėja ir gimnazijos vyriausioji buhalterė pagal kalendorinį planą Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriui. 
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                    13. Krepšelio lėšų, skirtų mokymo priemonių ir literatūros įsigijimui, negalima naudoti 

kitiems tikslams. 

 

IV. GIMNAZIJOS ĮGALIOJIMAI 

 

              14. Direktoriaus įsakymu už vadovėlių, jų komplektų dalių, literatūros pirkimus, apskaitą ir 

saugojimą bei jų priėmimą ir išdavimą mokiniams atsakingu asmeniu skiriamas bibliotekos vedėjas. 

               15. Direktoriaus skiria atsakingu asmeniu direktoriaus pavaduotoją ugdymui už mokymo 

priemonių įsigijimą iš moksleivio krepšelio lėšų bei jų paskirstymą kabinetų vedėjams. 

               16. Direktoriaus įgaliota bibliotekos vedėja Natalija Lukjanova rengia ir teikia gimnazijos 

tarybai svarstyti gimnazijos aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis,  ugdymo procesui 

reikalingos literatūros sąrašus,  pateikia užsakymų paraiškas tiekėjams. 

               17. Finansines operacijas atlieka gimnazijos vyriausias buhalteris. 

               18. Iki kalendoriniame plane nurodytos datos bibliotekos vedėja ir vyriausioji buhalterė 

pateikia informaciją Švietimo, kultūros ir sporto skyriui apie savarankiškai iš krepšelio lėšų įsigytus 

vadovėlius, mokymo priemones ir literatūrą, nurodomi jų pavadinimai, kiekis, suma, sąskaitų-

faktūrų Nr. ir išrašymo data. 

               19. Vyriausias buhalteris informuoja bibliotekos vedėją apie krepšelio lėšų dydį, skirtą 

centralizuotam vadovėlių įsigijimui, ir apie krepšelio lėšų dydį, skirtą necentralizuotam vadovėlių 

įsigijimui. 

 

V. VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ, MOKYMO PRIEMONIŲ BEI 

LITERATŪROS IŠDAVIMAS IR INFORMACIJOS PATEIKIMAS 

 

              20. Išduoti vadovėlius mokiniams pagal bibliotekos vedėjos sudarytą grafiką ne ankščiau, 

kaip nuo kiekvienų metų rugpjūčio mėn. 20 dienos, kiekvienai paralelei klasei skiriant po dvi 

dienas. 

              21. Direktoriaus įpareigota raštinės vedėja neišduoda dokumentų be pažymos iš bibliotekos 

apie vadovėlių ir grožinės literatūros gražinimą į gimnazijos biblioteką. 

              22. Asmuo, praradęs arba nepataisomai sugadinęs vadovėlį, privalo nupirkti tokį pat arba 

pakeisti vadovėlį kitu, reikalingu ugdymo procesui. 

              23. Mokiniams iš socialiai remtinų šeimų vadovėlius išduoti pirmumo tvarka. 

              24. Bibliotekos vedėjas rengia gimnazijos aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, 

mokymo priemonėmis ir literatūra tvarką kartu su ekspertų komisija; gavus paraiškas iš 

dalykininkų, gimnazijos vadovų, kartu su ekspertų komisija daro apibendrintą vadovėlių ir jų 

komplektų dalių užsakymą ir pateikia jį tiekėjams ( po gimnazijos tarybos sprendimo ir direktoriaus 

bei vyriausiojo buhalterio patvirtinimo). Bibliotekos vedėjas yra atsakingas už prekių gavimą ir jų 

paskirstymą. 

__________________ 

 


