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ALYTAUS JOTVINGIU GIMNAZIJQS BIBLIQTDKQS VADOVO
PAREIGYBES APMSYMAS

I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Pareigq pavadinimas: Alytaus Jotvingiq gimnazijos bibliotekos vadovas.
2. Pareigybds grup6: Alyaus Jotvingiq gimnazijos specialistas.
3. Pareigyb6s lygis: A.
4. Pareigyb0s paskirtis: tinkamai organizuoti Alytaus Jotvingiq gimnazijos bibliotekos

darb4, igyvendinti informavimo ir Svietirno tikslus.
5. Pareigyb6s pavaldumas: bibliotekos vadovas pavaldus gimnazijos direktoriaus

pavaduotojui ugdymui. Bibliotekos vadowi pavaldus bibliotekos, kuriai vadovauja,

libliotekininkas, -ai.

II. SKYRIUS
SPECIALUS NUXALAYIMAI BIBLIOTEKOS VADOVUI

6. B ibliotekos vadowi keliami kvalifikaciniai reikalavimai :

6.1. ne Zemesnis kaip auk5tasis universitetinis ar jamprilygintas iSsilavinimas.
7. Bibliotekos vadovui keliami gebejimo ir kompetencijos reikalavimai:
7.1. sugebeti. naudotis informacinemis technologijomis (kompiuterinis ra5tingumas) ir

mokyklq bibliotekq informacinb sistema (MOBIS);
7.2. moketi valstybing kalbE;
7.3. moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas;
7.4. sklandZiai destyti mintis ra5tu ir Zodliu, Zinott ra5tvedybos taisykles;
7.5. i5manyti vaikq, mokslo populiarinimo, ugdymo procesui reikaling4 programing bei

pedagoging literatur4, bendrojo ugdymo dalykq vadovelius, moketi naudotis bibliotekos fondu;
7.6. i5manyti bibliotekos darbui keliamq metodiniq bei bibliotekos veikl4

reglamentuoj andiq teises aktq reikalavimus;
7.7. gebdti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo veikl4, sprgsti i5kilusias problemas ir

konfliktus;
7.8. kaupti, sisteminti ir apibendrinti informacij4 bei rengti i5vadas;
7.9. buti pareigingam, kruopSdiam, atidZiam, toleranti5kam, kurybingam, iniciatyviam,

dometis naujovemisr gebeti bendrauti ir bendradarbiauti, laikytis profesines bibliotekininko etikos.

8. 1. Lietuvos Respublikos istatymais;
8.2. gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklemis;
8.3. darbo sutartimi;
8.4. Siuo pareigybes apra5ymu;
8.5. kitais Alytaus Jotvingiq gimnazijos dokumentais,
9. Bibliotekos vadovas turi Zinoti ir i5manyti:
9.1. gimnazijos strukt[r4, darbo tvarkos taisykles;
9 .2. gimnazij os veikl4 reglamentuoj andius norminius aktus ;
9.3. uZsienio kalb4 ir darbo kompiuteriu pagrirtdus;
9.4. planq sudarymo principus;
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9.5. ataskaitq rengimo tvark4;
9.6. bendravimo ir bendradarbiavimo principus;
9.7. bibliotekos darbo organizavimo tvarkq;
9.8.darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.
9.9. dokumentq ir apskaitos tvarkymo taisykles;
9. 1 0. ra5tvedybos taisykles;
9.11. dokumentq apipavidalinimo ir apdorojimo metodus;

III. SKYRIUS
BIBLIOTEKOS VADOVO FUNKCIJOS

10. Vadovaudamasis teises aktais bibliotekos vadovas organizuoja ir vykdo Alytaus
Jotvingiq gimnazij os bibliotekos veikl4;

10.1. planuoja, analizvoja, apibendrina bibliotekos darb4 ir atsiskaito direktoriaus
pavaduotojui ugdymui;

10.2. rengia meting bibliotekos ataskait4, teikia j4 atsakingoms institucijoms;
10.3. komplektuoja bibliotekoje ugdymo procesui reikaling4 programing, informacing,

mokslo populiariqj4, vaikq, metoding literat[r4 (toliau - bibliotekos fondas);
10.4. pildo, tvarko ir saugo bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus;
1 0.5. rengia naudoj imosi biblioteka taisykles;

, 10.6. tvarko bibliotekos fond4 pagal universalios delimtaines klasifikacijos (UDK)
lenteles;

I 0.7. organizuoja bibliotekos aprBpinim4 bibliotekine technika;
10.8. suderings su direktoriumi organizuoja bibliotekos fondo patikrinim4;
10.9. tvarko bibliotekos (skaityklos) informaciniq laikmenq fond4;
10.10, uZsako, registruoja, tvarko ir sudaro metinius periodines spaudos komplektus.
10.1 1 . kaupia ir sistemina STEAM reikaling4 mokom4j4 literatflr4.
10.12. dalyvauja mokiniq karjeros planavimo renginiuose, sistemina gaut4 literattir4.
11. Dalyvauja ugdant mokiniq informacinius gebejimus.
12. Organizuoja ir vykdo Alyaus Jotvingiq gimnazijos vartotojq aptarnavim4;
12.1. supaiindina su bibliotekos teikiamomis galimybemis ir naudojimosi biblioteka

taisyklemis;
12.2. moko naudotis atviru bibliotekos fondu;
12.3. atsako i vartotojq bibliografines uZklausas;
12.4. padeda mokyklos bendruomenes nariams rasti informacij4 Svietimo klausimais.
12.5. organizuojarenginius su ra5ytojais, Zymiais Dzflkijos kra5to Zinonemis.
13. Direktoriaus nustatyta tvarka apskaidiuoja ir priima i5 vartotojq atlygi uZ Alytaus

Jotvingiq gimnazij os bibliotekos fondui padarytq Lal4.
14.Uilril<rina darbo bibliotekoje (skaitykloje) drausmg ir rflpinasi fondo apsauga.
15. Vadovauja bibliotekininkq darbui ir duoda jiems privalomus nurodymus.
16. Derina su direktoriumi bibliotekininkq ir savo kvalifikacijos kelim4.
17. Dalyvauja rengiant ir igyvendinant mokyklos veiklos programas.
18. Dalyvauja mokytojq tarybos veikloje.
19. Laikosi Alytaus Jotvingiq gimnazijos smurto ir patydiq prevencijos tvarkos.
20. Esant gresmei asmenq sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi I pagalb4 galindius

suteikti asmenis (tevus, rflpintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) irlar institucijas (pvz.:
policij4, greitq1pagalb1ir kt.). !r

21. Tvarko gimnazijos intemeto svetaing ir feisbuko puslapi;
22. Fotografuoja gimnazijoje ir uZ jos ribq vykstandius renginius, juos apra5o ir vie5ina

gimnazijos intemeto svetaineje, feisbuke, Ia. foje esandiame.Tv, AMS interneto svetaineje ir
kitose Ziniasklaidos priemondse.

23. Redaguoja informacinius tekstus, kaupia informacij4 apie gimnazrlq ivairiose
laikmenose.
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IV. SKYRIUS
BIBLIOTEKOS VADOVO TEISES

21. Bibliotekos vadovas turi teisg:
21.1. gauti i5 mokyklos administracijos dokumentus ir informacij4, reikaling4 bibliotekos

veiklai vykdyti;
21.2. gauti informacing, konsultacing pagalb4 i5 apskrities ar savivaldybes administracijos

atsakingo padalinio, pedagogq Svietimo centro, apskrities ar savivaldybes vie5osios bibliotekos;
21.3. reikalauti, kad darbdavys sudarytq tinkamas darbo s4lygas pareigoms atlikti;
21.4. ne maLiaukaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
21.5. atsisakyti atlikti darbus, nesulygtus darbo sutartimi;
21.6. vien4 menesio darbo dien4 neaptarnauti vartotojq. J4 skirti fondq valymui,

dezinfekavimui, kitiems bibliotekos vidaus darbams;
21.7. ne maliau kaip vien4 valand4 darbo laiko skirti pasirengti vartotojq aptarnavimui,

periodikos ap?valgal.
22. Mokyklos bibliotekos vadovas gali tureti kitq pareigq ir teisiq, nustatSrhtr Lietuvos

Respublikos darbo kodekse ir kituose teises aktuose.

V. SKYRIUS
BIBLIOTEKOS VADOVO ATSAKOMYBE

23. Bibliotekos vadovas atsako uZ:
23.1. jampavestq funkcijq tinkam4 ir kokybiSk4 vykdym4;
23.2. vartotojams teikiamq duomenq tikslum4, i5samum4 ir patikimum4;
23.3. drausmg bibliotekoje, bibliotekos fondo komplektavimo kokybg, apsaug4 ir

atnaujinim4;
23.4. atliekant darbo funkcijas suZinotos informacijos konfidencialum4 ir korektiSk4 gautq

duomenq panaudojim4;
23.5. darbo saugos, prie5gaisrines saugos ir higienos reikalavimq laikym4si bibliotekoje;
23.6. darbo drausmds paZeidimus, teisds aktq reikalavimq ir vidaus darbo tvarkos taisykliq

vykdym4;
23.7. tinkatrr4 darbo laiko ir priemoniq naudojim4 tik darbo funkcijoms vykdyti;
23.8. savo veiksmais ar neveikimu padaryl4Lalq.
24. Bibliotekos vadovas uZ darbo drausmes paZeidimus ir darbo funkcijq ir pareigq

netinkam4 vykdym4 gali bffi atleistas i5 darbo.

SusipaZinau ir sutinku
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