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I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Pareigq pavadinimas : Alytaus Jotvingiq gimnazijos bibliotekininkas.
2. Pareigyb6s grupe: Alytaus Jotvingiq gimnazijos specialistas.
3. Pareigybds lygis: A.
4. Pareigyb6s paskirtis: organizuoti skaitytojq aptarnavim4, aprDpinim4 vadoveliais ir

mokymo priemonemis, groZine literat[ra, vykdyti bibliotekos fondq apskait4.
Pareigybds pavaldumas: bibliotekininkas pavaldus gimnazij os bibliotekos vadovui.

II. SKYRIUS
REIKALAVIMAI BIBLIOTEKININKUI

6. Bibliotekininkui keliami kvalifikaciniai reikalavimai :

6.1. ne Zemesnis kaip auk5tasis universitetinis ar jam prilygintas iSsilavinimas arba auk5tasis
koleginis i5silavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas
i5silavinimas, arba auk5tesnysis i5silavinimas, arba iki 1995 metq igytas specialusis vidurinis
iSsilavinimas.

7. Bibliotekininkui keliami gebej imo ir kompetencijos reikalavimai :

7.1. sugebeti naudotis informacinemis technologijomis (kompiuterinis ra5tingumas) ir
mokyklq bibliotekq informacine sistema (MOBIS);

7.2. moketi valstybing kalb4;
7.3. moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti informacijE ir rengti i5vadas;
7.4. sklandLiai destyti mintis ra5tu ir Lodliu, Zinoti ra5tvedybos taisykles;
7.5. i5manyti vaikg, mokslo populiarinimo, ugdymo procesui reikaling4 programing bei

pedagoging literatiirq, bendrojo ugdymo dalykq vadov6lius, moketi naudotis bibliotekos fondu;
7.6. i5manyti bibliotekos darbui keliamq metodiniq bei bibliotekos veikl4 reglamentuojandiq

teises aktq reikalavimus ;

7.7. gebdti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo veiklq, aprgsti iSkilusias problemas ir
konfliktus;

7.8. kaupti, sisteminti ir apibendrinti informacij4 bei rengti iSvadas;
7.9. biiti pareigingam, kruop5diam, atidLiam, sqZiningam, toleranti5kam, kiirybingam,

iniciatyviam, dometis naujovemis, gebeti bendrauti ir bendradarbiauti, laikytis profesines
bibliotekininko etikos.

8. Bibliotekininkas turi Zinoti ir i5manyti:
8. 1 . bibliotekos veiklos organizavim1;
8.2. Alytaus Jotvingiq gimnazijos bibliotekos struktflr4;
8.3. Alytaus Jotvingiq gimnazijos veikl4 reglamentuojandius norminius aktus;
8.4. dokumentq ir apskaitos tvarkymo taisykles;
8.5. ra5tvedybos taisykles;
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8.6. dokumentq apipavidalinimo ir apdorojimo metodus;
8.7. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

III SKYRIUS
BIBLIOTEKININKO FUNKCIJOS

9. Vadovaudamasis teises aktais bibliotekininkas vykdo Alytaus Jotvingiq gimnazijos
bibliotekos veikl4;

9.1. planuoja, analizuoja, apibendrina bibliotekos darb4 ir atsiskaito bibliotekos vadovui,
9.3. komplektuoja bibliotekoje ugdymo procesui reikaling4 programing, informacing, mokslo

populiari4j4, vaikq, metoding literatiirq (toliau - bibliotekos fondas);
9.6. tvarko bibliotekos fond4 pagal universalios de5imtaines klasifikacijos (UDK) lenteles;
9 .7 . tv arko bibliotekos (skaityklos) informaciniq laikmenq fond4;
9.8. warko ir sudaro metinius periodines spaudos komplektus.
10. Dalyvauja ugdant mokiniq informacinius gebejimus.
11. Organizuoja ir vykdo Alytaus Jotvingiq gimnazijos bibliotekos vartotojq aptamavimq;
11.1. supaZindina su bibliotekos teikiamomis galimybemis ir naudojimosi biblioteka

taisyklemis;

- 11.2. moko naudotis atviru bibliotekos fondu;
1 1.3. atsako i vartotojq bibliografines uZklausas;
11.4. padeda mokyklos bendruomenes nariams rasti informacijq Svietimo klausimais.
12.Ultikrina darbo bibliotekoje (skaitykloje) drausmg ir rflpinasi fondo apsauga.
13. Dalyvauja rengiant ir igyvendinant mokyklos veiklos programas.
14. Dalyvauja mokyojq tarybos veikloje.
15. Laikosi Alytaus Jotvingiq gimnazijos smurto ir patydiq prevencijos tvarkos.
16. Paruo5ia bibliotekos erdves visiems renginiams.
t7 . Oryanizuoja ivairias parodas, jas ruoSia ir pristato.
18. Prisideda prie Orientalistikos klubo veiklos.
19. Lydi moksleivius ivairiose i5vykose.
20.Lydi svediq delegacijas ekskursijose po Alytaus miestq.
21. Palaiko glaudZius ry3ius su kitomis kulturos istaigomis pvz. J. Kundino biblioteka ir jos

fi lialais, Kra5totyros muziejumi.
22. PriLinri gimnazij os gelyn4.
23. PUPP ir brandos egzaminuose atlieka vykdytojos funkcijas.
24. Mokyklos muziejaus prieZi[ra ir veiklq koordinavimas.

IV. SKYRIUS
BIBLIOTEKININKO TEISES

16. Bibliotekininkas turi teisg:
16.1. gauti iS mokyklos adminiskacijos ir bibliotekos

reikaling4 bibliotekos veiklai vykdyti;
vadovo dokumentus ir informacijq,

16.2. gauti informacing, konsultacing pagalb4 i5 apskrities ar savivaldybes administracijos
atsakingo padalinio, pedagogq Svietimo centro, apskrities ar savivaldybes vie5osios bibliotekos;

16.3.reikalauti,kaddarbdavyssudarytqtinkamasdarbosqlygaspareigomsatlikti;
16.4. ne maLiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
16.5. atsisakyti atlikti darbus, nesulygtus darbo sutartimi;
16.6. ne maLiau kaip vien4 valand4 darbo laiko skirti pasirengti vartotojq aptarnavimui,

periodikos apLvalgai.
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17. Bibliotekininkas gali tureti kitq pareigq ir teisiq, nustatytq Lietuvos Respublikos darbo
kodekse ir kituose aktuose.

V SIffRIUS
BIBLIOTEKININKO ATSAKOMYBE

18. Bibliotekininkas atsako uZ:

18.1. bibliotekos veiklos vykdymqpagal teises aktq reikalavimus;
18.2. vartotojams teikiamq duomenq tikslumq, i5samum4 ir patikimumq;
18.3. bibliotekos fondo komplektavimo kokybg ir atnaujinim4;
18.4. darbo tvarkos taisyklese, darbo sutartyje ir pareigybes apra5yme apibreZtq pareigq

vykdym4.
18.5. drausmg bibliotekoje, bibliotekos fondo apsaug4, kokybg ir atnaujinim4;
18.6. darbo saugos, prie5gaisrines saugos ir higienos numatytus reikalavimq laikymqsi

bibliotekoje.
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Susipaiinau ir sutinku:

J,o/g:/J -n
Vardas, pavarde

Data Vardas, pavarde Paraias

Data Vardas, pavarde Para5as


