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Gargždų„Minijos“ progimnazijos 

                                                                                                            mokyklos  direktoriaus 
                                                                                                            2013 m. vasario 28 d. 
                                                                                                            įsakymu   Nr.1- 40 

 

GARGŽDŲ ,,MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ 
VADOVĖLIAIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS                         

 1. Gargždų „Minijos“ progimnazijos ( Jakų ir Gobergiškės skyrių) 
 (toliau – progimnazija) vadovėlių, mokymo priemonių ir literatūros įsigijimo tvarką nustato LR 
Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310 „Bendrojo ugdymo dalykų 
vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas“, 
LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-23 
  1.2 Ši tvarka yra skirta nustatyti mokyklos aprūpinimą bendrojo lavinimo dalykų 
vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra.  
 1.3 Ši tvarka nustato bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo, 
specialiųjų mokymo priemonių ir literatūros įsigijimą iš moksleivio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir 
mokymo priemonėms, panaudojimą.  
  2. Tvarkoje vartojamos sąvokos:  
Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis – vadovėlis, skirtas konkrečiam ugdymo tarpsniui arba klasei, 
ugdymo sričiai, integruotam kursui, dalykui arba moduliui. Mokiniui skirta daugkartinio naudojimo 
mokymo priemonė, turinti metodinę sąrangą.  
Naujas vadovėlis (naujas vadovėlio komplektas) – pirmą kartą leidžiamas vadovėlis  
(vadovėlio komplektas) arba vadovėlis (vadovėlio komplektas), kurio turinys atnaujintas daugiau nei 30 
proc.  
Vadovėlio komplektas – vadovėlis, mokytojo knyga ir vadovėlį papildančios mokymo priemonės, 
kurias sieja bendra sudarymo idėja, turinys ir metodinė struktūra.  
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.  
 2.1 Vadovėlį papildančios (spausdintos ar skaitmeninės) mokymo priemonės, kurios 
papildo ir konkretizuoja vadovėlio medžiagą, skatina aktyvią mokinio veiklą, diferencijuoja užduotis, 
individualizuoja mokinių darbą.  
 2.2 Daiktai, medžiagos ir įranga (programose apibrėžtam ugdymo turiniui įgyvendinti  
reikalingos darbo, kūrybos, informacinės, vaizdinės priemonės, kompiuteriai, kompiuterių įranga ir 
kita.)  
 2.3 Specialiosios mokymo priemonės (vaizdinės, techninės, demonstracinės, skaitmeninės 
mokymo priemonės, žaislai, daiktai, medžiagos, literatūra ir pratybų sąsiuviniai), parengtos ar 
pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.  
 2.4 Skaitmeninės mokymo priemonės, kurios padeda ugdymo procese naudoti 
informacinių ir komunikacinių technologijų teikiamas galimybes.  
 2.5 Ugdymo procesui reikalinga literatūra (programinė, informacinė, mokslo populiarioji, 
vaikų, jaunimo, klasikinė, metodinė literatūra, kultūros, švietėjiški ir mokslo populiarinimo leidiniai).  

2.6 Mokinio darbo vietai įrengti bei mokymo priemonėms laikyti reikalingi baldai ir 
laboratoriniai baldai. 
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II. VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ, MOKYMO PRIEMONIŲ IR LITERATŪROS 
ĮSIGIJIMAS 

1. Progimnazija, norėdama įsigyti vadovėlius, mokymo priemones ir literatūrą, 
vadovaujasi Galiojančių vadovėlių sąrašu, jo papildymais, mokymo priemonių sąrašais, kurie 
skelbiami Švietimo ir mokslo ministerijos informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“, Švietimo 
ir mokslo ministerijos ir Švietimo aprūpinimo centro interneto svetainėse, Bendrojo ugdymo dalykų 
vadovėlių duomenų baze. 
 2. Už moksleivio krepšelio lėšas mokykla užsisako pirmiausiai naujai išleistus ir 
mokymui bei ugdymui skirtus vadovėlius.  
 3. Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams įsigyti mokykla gali įsigyti :  
 3.1 Naujai išleistus ugdymo procesui pritaikytus vadovėlius.  
 3.2 Papildyti vadovėlių fondą jau turimais vadovėliais (pasikeitus mokinių skaičiui)  
 4. Už moksleivių krepšelio lėšas, skirtas mokymo priemonėms įsigyti, mokykla gali 
pirkti:  
 4.1 Vadovėlių komplektų dalis (knygas mokytojui, testus, chrestomatijas, skaitinius, 
uždavinynus).  
 4.2 Mokomąsias skaitmenines priemones (MKP, CD), kompiuterines programas 
įrašytas į galiojančių ir rekomenduojamų įsigyti mokomųjų kompiuterinių priemonių sąrašus.  
 4.3 Dalyko mokymui ir mokymuisi reikalingų darbo, kūrybos, informacinių ir 
vaizdinių priemonių.  
 4.4 Specialiosios mokymo priemonės (priešmokyklinio ugdymo priemonės ,vaizdinės, 
techninės, demonstracinės, skaitmeninės mokymo priemonės, žaislai, daiktai, medžiagos, literatūra 
), parengtos ar pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.  
 4.5 Ugdymo procesui reikalinga programinę, mokslo-populiariąją, jaunimo, klasikinę, 
metodinę literatūrą.  
 4.6 Mokinio darbo vietai įrengti bei mokymo priemonėms laikyti reikalingi baldai ir 
laboratoriniai indai. 
 5. Be mokinio krepšelio lėšų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti taip pat gali 
būti skiriamos lėšos iš savivaldybės ir valstybės biudžetų bei papildomai teisėtai gautos lėšos. 
 6. Progimnazija, mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms 
įsigyti, nenaudoja pratybų sąsiuviniams pirkti.  

 
 

 
III. VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ, LITERATŪROS UŽSAKYMO IR PRIĖMIMO 

BŪDAI 
 

 
 1. Mokytojai supažindinami su siūlomais užsisakyti vadovėliais, jų komplektų dalimis, 
mokymo priemonėmis ir literatūra bei jų anotacijomis (mokytojų kambaryje skelbiama informacija, 
informacinė medžiaga pateikiama metodinėms grupėms).  
 2. Metodinėse grupėse mokytojai aptaria norimus užsisakyti vadovėlius, mokymo 
priemones, literatūrą ir pageidavimus pateikia bibliotekininkei (pvz. pridedamas).  

 3. Bibliotekininkas peržiūri mokytojų užsakymus, esamą vadovėlių situaciją ir suderina 
užsakomų vadovėlių skaičių su skirtu mokinio krepšelio limitu, atsižvelgdama į mokyklos ugdymo 
programų poreikius ir prioritetus. Sudarant užsakomų vadovėlių sąrašą, laikomasi šio eiliškumo: 

3.1. vadovėlių komplektų dalys ( tęsiama serija); 
3.2. vadovėliai, kurių trūks dėl to, kad dalis vadovėlių fiziškai nusidėvėję ir netinkami 

naudoti; 
3.3. vadovėliai, kurie turi pakeisti nebeatitinkančius programų ir standartų; 
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3.4. vadovėliai, kurių reikės ateinantiems mokslo metams dėl padidėjusio mokinių ir 
klasių komplektų skaičiaus; jei padidėjimas laikinas, bibliotekininkas turi pasidomėti, ar kitose 
mokyklose nėra jų pertekliaus ir esant galimybėms, pasiskolinti trūkstamą vadovėlių egzempliorių 
skaičių. 
 4. Mokytojų tarybai pritarus, įsigyjamų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo 
priemonių ir literatūros sąrašus tvirtina mokyklos direktorius. 
 5. Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimas vykdomas vadovaujantis supaprastintų 
viešųjų pirkimų taisyklėmis.   
 6.  Progimnazija pasirašo dėl vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir 
literatūros pirkimo-pardavimo sutartis su leidyklomis.  

 7. Apmokėjimas vykdomas, gavus išankstinę apmokėjimo sąskaitą iš leidėjo/teikėjo. 
   8. Užsakyti vadovėliai leidėjų/teikėjų pristatomi į Klaipėdos rajono švietimo centrą, 

adresu: Kvietinių g. 30, Gargždai. 
 9. Už knygų pristatymą į mokyklą, jų saugumą bibliotekininko atostogų metu yra 
atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 
 

IV. VADOVĖLIŲ FONDO  TVARKYMAS IR APSKAITA 
  

1. Vadovėlių fondo apskaita duoda bendras žinias apie vadovėlius, parodo fondo 
apimtį, sudėtį ir pakitimus: gavimą, nurašymą ir judėjimą.  

2. Progimnazijos bibliotekoje vedama individuali ir visuminė vadovėlių apskaita, 
vadovėlių fondo apskaitos kortelės. Apskaitos dokumentas yra vadovėlių išdavimo – grąžinimo 
lapas.  

3. Apskaitos knygą sudaro 3 dalys: 1-oji  ir 2-oji atspindi pasikeitimus vadovėlių 
fonde, gavus naują siuntą arba nurašius, 3-oji dalis pildoma metų gale, susumavus 1-osios ir 2-osios 
dalių duomenis.  

4. Individuali vadovėlių apskaita vykdoma „Vadovėlių fondo apskaitos kortelėje“. 
Apskaita vykdoma grupiniu būdu, t.y. vieno pavadinimo vadovėliui pildoma viena kortelė. Joje 
nurodoma, nuo kurių metų tinka vadovėlis, jo leidybiniai duomenys (autorius, pavadinimas, klasė), 
įrašo data, visuminės apskaitos knygoje numeris, lydimojo dokumento numeris, leidimo metai, 
gautų vadovėlių kiekis ir vieno egzemplioriaus kaina, nurašytų ir turimų vadovėlių kiekis. Kortelė  
turi registracijos numerį. Kortelių visumą sudaro kartoteka, kuri  yra išdėstoma pagal klases.  

5. Vadovėliai mokslo metų pradžioje arba jų eigoje perduodami dalykų mokytojams. 
Tam naudojami vadovėlių išdavimo – grąžinimo lapai. Juose pateikiami šie duomenys: vadovėlio 
autorius, pavadinimas, leidimo metai, klasė, kurioje dėstomas dalykas, išduotų, surinktų ir 
trūkstamų vadovėlių kiekis, pastabos apie negrąžintus vadovėlius. Dokumentą pasirašo dalyko 
mokytojas, priimantis vadovėlius savo žinion. Išdavimo – grąžinimo dokumentą saugo 
bibliotekininkas, kuris atsakingas už vadovėlių tvarkymą.  

 

V. VADOVĖLIŲ KOMPLEKTŲ PERSKIRSTYMAS TARP MOKYKLŲ 

1. Siekiant užtikrinti vienodą vadovėlių, jų komplektų dalių paskirstymą tarp mokyklų, 
mokiniams pereinant iš vienos mokyklos į kitą (mokiniui keičiant mokyklą), mokykla privalo: 

1.1. reorganizuojant, likviduojant arba pertvarkant mokyklą, vadovėliai ir mokymo 
priemonės perduodami kitoms mokykloms; 

1.2. nesant galimybei atvykusį per mokslo metus mokinį aprūpinti vadovėliais, jie gali 
būti perduodami iš tos mokyklos, kurioje mokinys mokėsi, pasirašant mokykloms vadovėlių 
perdavimo-priėmimo aktą; 

1.3. mokinys, išvykdamas iš mokyklos, ar pasibaigus ugdymo procesui, vadovėlius 
grąžina į mokyklos biblioteką; 

1.4. mokiniui, išvykstančiam į kitos savivaldybės mokyklą, vadovėliai neperduodami. 
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VI. VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO – GRĄŽINIMO TVARKA 

1. Reikalingi vadovėliai mokytojams išduodami per visus mokslo metus. 
2. Mokytojai vadovėlius grąžina į biblioteką, pasibaigus mokslo metams, bet ne vėliau 

kaip iki liepos 1 d. 
3. Mokiniai, negrąžinę vadovėlių iki naujų mokslo metų pradžios, negali gauti naujų 

vadovėlių. 
4. Bibliotekininkui  pareikalavus, mokslo metų pabaigoje mokytojai privalo grąžinti į 

saugyklą nebenaudojamus arba bibliotekai reikalingus vadovėlius; taip pat vadovėliai gali būti 
saugomi ir kabinete, perduoti kitam mokytojui (suderinus su bibliotekininku) – grąžinimas, 
perdavimas, saugojimas kabinetuose atsispindi vadovėlių išdavimo-grąžinimo lapuose. 

5. Asmuo, praradęs arba nepataisomai sugadinęs vadovėlį, privalo: 
5.1. nupirkti analogišką vadovėlį, esantį prekyboje, arba pakeisti alternatyviu; 
5.2. jei tokio nėra prekyboje – sumokėti vadovėlio kainą. 
 

 
VII. VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ PRIĖMIMAS IR SAUGOJIMAS 

  
1. Visi nauji gaunami vadovėliai priimami ir patikrinami pagal lydimąjį dokumentą 

(sąskaitą, lydraštį, aktą ar pan.). 
2. Priimtoje siuntoje radus neatitikimų su lydimuoju dokumentu, apie tai per 5 dienas 

pranešama įstaigai ar organizacijai, iš kurios vadovėliai gauti. Radus siuntoje vadovėlių su 
defektais, surašomi du akto egzemplioriai. Pirmasis akto egzempliorius paliekamas mokykloje, o 
antrasis išsiunčiamas leidėjui/teikėjui, reikalaujant juos pakeisti.  

3. Be lydimojo dokumento gauti vadovėliai ir ugdymo procesui skirta literatūra 
(padovanoti, priimti iš mokinių vietoje pamestų ar suniokotų) priimami surašant vadovėlių 
priėmimo aktą. Jų tinkamumą nustato mokyklos bibliotekininkas. 

4. Visi  gauti vadovėliai ir mokymo priemonės antspauduojami mokyklos bibliotekos 
antspaudu antraštiniame lape ir 17 puslapyje. Jie įrašomi į vadovėlių fondo visuminės apskaitos 
knygą ir vadovėlių fondo apskaitos korteles.  

5. Mokymo priemonės, kurių vertė viršija 1000 litų, įrašomos į ilgalaikio turto 
inventorizacijos aprašą. Joms suteikiamas inventorinis numeris ir už jas atsakingas direktoriaus 
pavaduotojas ūkio reikalams. 

 
 

 
VIII. VADOVĖLIŲ NURAŠYMAS 

 
1. Vadovėliai nurašomi, kai jie netinkami naudoti pagal Švietimo ir mokslo 

ministerijos patvirtintus sąrašus, yra susidėvėję, praradę aktualumą, nepaklausūs, ar pamesti. 
Pamestų vadovėlių vertė turi būti atlyginta.  

2. Netinkamus naudoti vadovėlius vadovėlių nurašymo akte surašo mokyklos 
direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. Prie nurašymo akto pridedamas nurašomų vadovėlių 
sąrašas, kuriame pateikiami duomenys: autorius, pavadinimas, leidimo metai, vieno egzemplioriaus 
kaina, nurašomų vadovėlių kiekis ir suma. Mokytojams pageidaujant, kai kurie vadovėliai gali būti 
palikti. Tuo atveju jie pažymimi antspaudu „Nurašyta“.  

 
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
1. Tvarkos aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Gargždų ,,Minijos“ progimnazijos 

direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuruojantis bibliotekos veiklą. 
__________________________________ 
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