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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

 PAREIGYBĖ 

 

1. Bibliotekos vedėjas yra priskiriamas III grupei (specialistai, priskiriami švietimo 

pagalbai). 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės paskirtis. Bibliotekos vedėjas – tai asmuo, kuris vykdo švietimo pagalbą, 

padeda augančiai kartai integruotis į informacinę visuomenę, ieško naujų papildomų bibliotekininko 

darbo su pedagogais ir mokiniais būdų bei formų, padeda mokiniams savarankiškai mokytis, 

naudojantis supančia informacine erdve, gerina informacijos vartotojų aptarnavimą, 

bendradarbiauja su kitomis švietimo, kultūros įstaigomis, naudoja informacines technologijas,  

MOBIS sistemą savo darbe. 

4. Pareigybės pavaldumas. Bibliotekos vedėjas tiesiogiai pavaldus progimnazijos 

direktoriui.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM BIBLIOTEKOS VEDĖJUI 

 

5.  Bibliotekos vedėjas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. turėti universitetinį pedagoginį arba bibliotekinį išsilavinimą; 

5.2. gebėti dirbti kompiuteriu;  

5.3. gebėti savarankiškai planuoti darbą, rengti ataskaitas, teikti konsultacijas. 

5.4. vykdyti šiame pareigybės apraše nustatytas funkcijas. 

5.5. gebėti dirbti su  MOBIS sistema. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO BIBLIOTEKOS VEDĖJUI FUNKCIJOS 

 

6. Vadovaudamasis teisės aktais, progimnazijos bibliotekos vedėjas:   

6.1. organizuoja progimnazijos bibliotekos veiklą – planuoja, analizuoja, įvertina 

progimnazijos bibliotekos darbą ir atsiskaito progimnazijos direktoriui; 

6.2. rengia metinę progimnazijos bibliotekos ataskaitą ir teikia ją progimnazijos direktoriui 

ar atsakingoms institucijoms; 

6.3. užsako bibliotekos fondui reikalingą programinę, informacinę, mokslo populiariosios, 

vaikų, metodinę literatūrą, periodinę spaudą; 

6.4. tvarko naujai gautus leidinius: knygas, brošiūras, spaudą; 

6.5. organizuoja pasenusiu turiniu, susidėvėjusių knygų, brošiūrų nurašymą; 

6.6. pildo, tvarko ir saugo progimnazijos bibliotekos fondo apskaitos dokumentus; 

6.7. sistemingai tvarko progimnazijos bibliotekos fondą; 
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6.8. keičiantis materialiai atsakingam asmeniui, dalyvauja progimnazijos bibliotekos fondo 

patikrinime; 

6.9. rengia literatūros parodas, bendradarbiaujant su mokytojais organizuoja renginius, 

dalyvauja projektinėje veikloje;  

6.10. skatina mokinių skaitymą. 

6.11. organizuoja ir vykdo Progimnazijos bendruomenės aptarnavimą: 

6.11.1. supažindina vartotojus su bibliotekos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi 

taisyklėmis; 

              6.11.2. apmoko naudotis atviru fondu; 

6.11.3. išduoda knygas; 

6.11.4. atsako į vartotojų bibliografines užklausas; 

6.11.5. rūpinasi, kad būtų užtikrinta darbo bibliotekoje drausmė, fondo apsauga; 

6.11.6. dalyvauja Progimnazijos mokytojų tarybos posėdžiuose; 

6.11.7. vykdo materialinių vertybių apskaitą pagal materialinės atsakomybės sutartį; 

6.11.8. atlikti kitas progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintas funkcijas, kitus 

nenuolatinio pobūdžio pavedimus.  

 

IV SKYRIUS 

BIBLIOTEKOS VEDĖJO TEISĖS 

 

7. Bibliotekos vedėjas turi teisę: 

7.1. gauti iš Progimnazijos administracijos dokumentus ir informaciją, reikalingą 

bibliotekos veiklai vykdyti; 

7.2. gauti informacinę, konsultacinę pagalbą iš Klaipėdos apskrities bei Kretingos rajono 

savivaldybės administracijos atsakingo padalinio, pedagogų švietimo centro, apskrities ir 

savivaldybės viešosios bibliotekos; 

7.3. reikalauti, kad darbdavys sudarytų tinkamas sąlygas pareigoms atlikti; 

7.4. ne mažiau kaip 5 dienas per einamuosius metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose; 

7.5. atsisakyti atlikti darbus, nesulygtus darbo sutartimi; 

7.6. vieną mėnesio darbo dieną neaptarnauti vartotojų. Ją skirti fondo valymui, 

dezinfekavimui, kitiems Progimnazijos bibliotekos vidaus darbams; 

7.7. ne mažiau kaip vieną darbo laiko valandą skirti pasirengti vartotojų aptarnavimui, 

periodikos apžvalgai. 

 

V SKYRIUS 

                                             MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

8. Bibliotekos vedėjas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

8.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

8.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, 

progimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles; 

8.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias; 

8.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar progimnazijos darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

9. Bibliotekos vedėjas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie 

jas pranešimą: 

9.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 
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9.2. įvertina grėsmę mokiniui ir, esant poreikiui, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar progimnazijos darbuotojus, direktorių) ar institucijas 

(policiją); 

9.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių 

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus; 

9.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje  ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

9.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt. 

 

VI SKYRIUS 

 BIBLIOTEKOS VEDĖJO ATSAKOMYBĖ 

 

10. Progimnazijos bibliotekos vedėjas atsako už: 

10.1. Progimnazijos bibliotekos veiklos vykdymą pagal teisės aktų reikalavimus; 

10.2. bibliotekos fondo komplektavimo kokybę ir atnaujinimą; 

10.3. už Progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėse, darbo sutartyje ir šiame pareigybės 

aprašyme apibrėžtų pareigų vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

_____________________ 

 

   

 

 

 

SUSIPAŽINAU  

 

Data ___________  

 

 

____________                  ________________  

      (parašas)   (vardas, pavardė) 
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