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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.Tvarka nustatyta vadovaujantis ŠMM 2011-11-30 d. įsakymu Nr. V-2310, patvirtintu 

bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo  ir aprūpinimo 

jais tvarkos aprašu. 

2.Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

                     Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis – vadovėlis, skirtas konkrečiam ugdymo tarpsniui arba 

klasei, ugdymo sričiai, integruotam kursui, dalykui arba moduliui. 

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. 

Naujas vadovėlis (naujas vadovėlio komplektas) – pirmą kartą leidžiamas vadovėlis 

(vadovėlio komplektas) arba vadovėlis (vadovėlio komplektas), kurio turinys atnaujintas daugiau nei 30 

proc. 

Pataisytas vadovėlis (pataisytas vadovėlio komplektas) – vadovėlis (vadovėlio 

komplektas), kurio medžiaga pakeista arba papildyta naujais (tekstiniais ar vaizdiniais) elementais mažiau 

kaip 30 proc. 

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. 

3. Gimnazijos vadovas, suderinęs gimnazijos taryba, priima sprendimus dėl vadovėlių ir kitų 

mokymo priemonių įsigijimo. 

4. Už vadovėlių ir kitų mokymo priemonių užsakymą, pirkimą, apskaitą ir išdavimą atsakinga 

gimnazijos bibliotekininkė. 

5. Vadovėlius ir mokymo priemones perkame už: 

5.1. moksleivio krepšelio lėšas; 

5.2. be mokinio krepšelio lėšų, vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti taip pat 

gali būti skiriama lėšų iš savivaldybės ir valstybės biudžetų. 

6. Už moksleivio krepšelio lėšas įsigyjamos: 

6.1. bendrojo ugdymo dalyko vadovėliai, vadovėliai, vadovėlių komplektai; 

vadovėlį papildančios mokymo priemonės (išskyrus pratybų sąsiuviniai); 

6.2. skaitmeninės mokymo priemonės; 

6.3. literatūra (ugdymo procesui reikalinga programinė, informacinė, mokslo populiari, vaikų 

ir metodinė); 

6.4. mokymo priemonės. 

 

 

 



II SKYRIUS 

VADOVĖLIŲ IR KITŲ MOKYMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS 

 

7. Susipažįstama su planuojamu mokinių skaičiumi klasėse. 

8. Paskelbiama turimų vadovėlių statistika. 

9. Skaičiuojama, kiek ir kokių galiojančių vadovėlių pagal turimas lėšas galima užsakyti. 

10. Renkami mokytojų pageidavimai, aptarti dalyko metodinėje grupėje. 

11. Metodinė taryba svarsto metodinių grupių pageidavimus dėl ugdymo procesui reikalingų 

vadovėlių ir jų komplektų dalių įsigijimo, priima sprendimus dėl vadovėlių užsakymo, neviršijant jiems 

skirtų lėšų ir teikia direktoriui tvirtinti. 

12. Esant lėšų trūkumui, užsakant vadovėlius, pirmumas teikiamas: 

12.1. vadovėliams, kurie skirti dirbti pagal naujas ugdymo programas; 

12.2. vadovėliams, kurie reikalingi išplėstiniam kursui mokyti; 

12.3. klasėms, kuriose mokinių skaičius didesnis nei esama vadovėlių; 

12.4. vadovėliams, kuriems neužteko lėšų praėjusių metų užsakyme. 

13. Vadovėlių užsakymo sąrašą aprobuoja gimnazijos taryba. 

14. Mokymo priemonių įsigijimas: 

14.1. renkami mokytojų pageidavimai, pritarus ir apibendrinus dalyko metodinėje grupėje bei 

metodinėje taryboje; 

14.2. trūkstant lėšų, atsižvelgiama į turimas priemones, pageidavimų aktualumą ir kt. 

15. Vadovėlių ir priemonių užsakymas pateikiamas leidėjams arba tiekėjams ar jų įgaliotoms 

institucijoms. 

 

III SKYRIUS 

VADOVĖLIŲ IŠDAVIMAS 

 

16. Bibliotekininkė, mokslo metų pradžioje ar jų eigoje išduoda vadovėlius dalykų 

mokytojams. 

17. Vadovėliai išduodami mokytojams DB MOBIS pagalba. 

18. Mokytojai vadovėlius išdalina pagal sudarytą klasės mokinių sąrašą, o pasibaigus mokslo 

metams surenka, patikrina jų būklę ir grąžina į biblioteką. 

19. Sugadinęs ar pametęs vadovėlį, mokinys pakeičia jį nauju. 

20. Mokiniui išėjus iš gimnazijos, dokumentai išduodami tik atsiskaičius už vadovėlius ir kitas 

mokymo priemones. 

 

IV SKYRIUS 

VADOVĖLIŲ FONDO TVARKYMAS IR APSKAITA 

 

21. Vadovėliai komplektuojami ir nurašomi vadovaujantis ŠMM siūlymais. 

22. Visi nauji vadovėliai priimami ir patikrinami pagal lydimąjį dokumentą (sąskaitą ar 

lydraštį). 

23. Visi nauji vadovėliai antspauduojami gimnazijos bibliotekos antspaudu antraštiniame lape 

ir 17 puslapyje. 

24. Visi gauti vadovėliai įrašomi į „Vadovėlių fondo visumines apskaitos knygas“, suvedami į 

DB MOBIS. 

25. Vadovėliai saugomi gimnazijos bibliotekos patalpose, išskirstyti lentynose pagal klases.  
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