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BIBLIOTEKII\T\KO
PAREIGYBES APRASYMAS NR 2

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

L
2.
3.
4.

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos bibliotekininko pareigybe priskiriama specialisq
grupei.
Pareigybds lygis: bibliotekininkas priskiriamas B lygio pareigybei.
Pareigyb6s paskirtis: organizuoti skaitl'tojq aptamavim6 apr[pinim4 vadovdliais ir mokymo
priernonemis, groZine literattira" vykdyti bibliotekos fondq apskaitq
Pavaldumas: bibliotekinhkas pavaldus progimnazijos direktoriui
direktoriaus
pavaduotoj ams ugdymui.

ir

II

SKYRIUS
SPECIALITS REIKALAYIMAI SIAS PAREIGAS EINA]\EIAM DARBUOTOJT]I

5,

6.

Bibliotekininkui keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
5.1. ne Zemesnis kaip aukltesnysis bibliotekinis i5silavinimas ar specialusis vidurinis
i5silavinimas, igytas iki 1995 metq;
5.2. mokejimas naudotis informacindmis technologijomis;
5.3. valstybines kalbos taisyklingas vartojimas;
5.4. bibliotekos darbui keliamq metodiniq bei bibliotekos veikl4 reglamentuojandiq teises aktq
i5manymas;
5.5. savarankiSkas savo veiklos planavimas ir organizavimas, i5kilusiq problemq
sprendimas;
5,6. informacijos kaupimas, sisteminimas, apibendrinimas ir i5vadq rengimas.
Bibliotekininkas turi Zinoti ir i5manyti:
6. 1.

bibliotekos veiklos organizavimq;

6.2. pr o gimnazijos struktlr4;
6.3. progimnazijos veikl4 reglamentuojandius norminius aktus;
6.4. dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. 5. ra5tvedybos taisykles;
6.6. dokumentq apipavidalinimo ir apdorojimo metodus;
6.7. darbuotojq saugos
sveikatos, gaisrin6s
civilines saugos, apsaugos nuo
elektos reikalavimus.
Bibliotekininkas privalo vadovautis:
7.1 . Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyrniniais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu 1Lin., 1-9/et, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2353),
Lietuvos Respublikos bibliotekq istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
Svietimo ir mokslo bei kultiiros ministrq lsakymais, reglamentuojandiais bibliotekq veikl4;
7 .3 . progimnazijos nuostatais;

ir

7.

'

ir konfliktq

ir

7.4. darbo tvarkos taisYklemis;
7 .5. darbo sutartimi;
7.6. Siuo pareigybes aPra5Ymu;
(isakymais, potvarkiais, nurodymais,
7 .7 . kftaL; ptogi-tt-i;or lokaliniais dokumentais
taisyklemis ir Pan.).

III SKYRIUS
pAREIGAS
DARBUoTOJo FUNKCIJoS
EINANdIo
SmS
8.

Bibliotekininkas vykdo Sias funkcijas:
8.1. dalyv aLrJaugdymo procese - padeda augandiai kartai integruotis i informacinq visuomeng;
8.2. iesko naujq papildomq bibliotekininko darbo su mokyojais ir mokiniais bldq (formq);
8.3. padeda rnokiniui savaranki5kai mokytis remiantis supandia informacrjos erdve;
8.4. gerina informacijos vartotojq aptarnavi-?, bendradarbiauja su kitomis Svietimo, kult[ros,
g.5.

informacij os istaigomis

;

diegia mokyklq bibliotekq informacing sistem4 (MOBIS), naudoja

informacines

technologrjas (IT) savo darbe;

8.6. vadouurrdu-asis teises aktais mokyklos bibliotekos vedejas, bibliotekininkas vykdo
progimnazij os bibliotekos veikl4:
atsiskaito
8.6.1. planuoja, analizuoja, apibendrina progimnaztlos bibliotekos darb4
progimnazij os direktoriui;
rengia metinq progirnnrzijos bibliotekos ataskaitq, teikia jq progimnazijos direktoriui ar atsakingoms

ir

institucijoms;

g.6.2. komplektuoja progimnazijos bibliotekoje ugdymo procesui reikaling4 programing,
informacing, mokslo populiariqJq, vaikq, metoding literattr4 (toliau bibliotekos
fondas);

8.6.3. pildo, tvarko

ir

saugo progimnazijos bibliotekos fondo

ir

darbo

apskaitos

dokumentus;
9 .6.4. rengia naudoj imosi pro g imnazijos biblioteka taisykles ;
8.6.5. tvarko progimnazijos bibliotetos fond4 pagal universalios de5imtaines klasifikacijos
(UDK) lenteles;
bibliotekos katalogus (kartotekas);
8.6.6. sudaro ir redaguoja
-progimnazijos
g.6.7. organizuoja
bibliotekos aprfpinim4 bibliotekine technika
(inventorinei knygos, bendrosios apskaitos knygos, dienora5diai, katalogines kortel0s,

skirtukai, formuliarai ir kt.);

8.6.8. suderings

su

progimnazijos direktoriumi

kas penkeri metai

organizuoja

progimnazij os bibliotekos fondo patikrinim4;
8.6.9. tvarko bibliotekos (skaityklos) informaciniq laikmenq fond4;
8.6.10. uZsako, registruoja, tvarko ir sudaro metinius periodines spaudos komplektus;
8.7. dalyvauja ugdant mokiniq informacinius gebejimus:
g.7
organi zuojair vykdo progimnazijos bendruomends (toliau - vartotojq) aptarnavim4:
naudojimosi biblioteka
g,7.2. supaZindina su bibliotekos teikiamomis galimybemis
taisyklemis;
8.7.3. moko naudotis atviru bibliotekos fondu;
8.7.4. atsako i vartotojq bibliografines uZklausas;
8.7.5. padedaprogimnazijos bendruomenes nariams rasti informacij4 Svietimo klausimais;
8.8. progimnazijos- direktoriaus nustatyta tvarka apskaidiuoja ir priima i5 vartotojq atlygi uL
pro gimnazij os bibliotekos fondui padaryt 4 Lalq:
g.9. uZtikrina darbo bibliotekoje (skaitykloje) drausmg ir rflpinasi fondo apsauga.
rengia teminius informacinius aplankus (kartotekas) aktualiomis temomis;
dalyvauja rengiant ir igyvendinant progimnazijos veiklos planus;
8.1

.L

ir

8.10.
1.

2

direktoriaus sudarytose darbo
dalyvauja mokytojq tarybos veikloje, progimnazijos
grupese, komisijose;
nustatytus ar progimnazijos direktoriaus priskirtus

g.lz.

g.13.

vykdo kitur' teises aktq

nenuolatinio pobfldZio pavedimus pagal kompetencljQ'

IV SKYRIUS

MoKINTU sAUGUMo uZrrrnrNftr,q's

9.
-'

patydias'
-smudq:
Bibliotekininkas, itarqs ar pastebdjqs Zoctines, fizines' socialines
veiksmus;
keliandius
toki
kokius
bet
uolia
iinot
itarim4
S.i-nedelsdamat 6itisu
tydiojimusi' progimnazijos
9.2. pimena mokiniui' furis iyeiojasl, smurtauja'ar yta itariamus
nuostatas ir mokinio elgesio taisyklest
mokinio klas6s vadov4 apie itariamas ar
9.3. raStu i::formuoja pffisio putyei*, smurt4

ivYkusias PatYdias;

g.4.esantgesmeimokiniosveikataiargyvybei,nedelsiantkreipiasiipagalb4galindiussuteikti
dmbuotojus' direktoriq) i/ar
asmenis (tevus Grouejus;;6;"il) irlar mokvklos
institucijaj @vz.: policij 4, greit4iq pagalb4. ir kt')'
i i!- ^-L^ gavQs
^^-.^. apre Jas
pafdias kibemetineje erdveje arba
10. Bibliotekininkas, itargs ar ir*t.te.iiJ
praneSim4:

erdvejg
10.1. esant galimybei iSsaugo vykstandiq p.atydi3 kibemetindje-

irodymus ir

'
erdvej e sustabdyti;

reitirri.l pri#oniq patyeioms tibernetindje
ptitiitiui kreipiasi i pagalbe galluiug suteikti asmenis
10.2.
fvertina grer-q -okiJ;iii tt-t
'"-(til;-acbbe:*
(policijd;
mp6r:*l irlar motynos Agtyioius, direktoriq) ar imtitucijas
asmenr+ tapatybE' dalyvitl
10.3. pagal galimybes.*!#u iofot-acij4 apie besityUiojaneiq
nedelsdamas imasl

skaieiq it titus galimai svarbius faktus;
mokinio klases vadov4 apie patvdias kibemetin€je
10.4. ra3tu
erdveje ir pateikia lrodymus (iisaugot4 informacija):
tit..ri.tinej. erdveje"prane.ti Lietuvos Respublikos rySiq
10.5. turi teisg apie
interneto svetaindje adresu
pu"itaulnuJ

informuoja;d;;;tdo
p"t'ti*

reguliavimo

tr*y;li-'-

pt*"5i*4

www.draugislusinternetas'lt' vykdomapagal
r,^!,x:.. p.rwencr.los
r
--r-Patydiq
--^,,
progimnazijoje
O.O@ija
II progimnazijoje tvarkos apras4".

f

intervencijos vykdymo vilniaus iono Pauliaus

V SKYRIUS
ATSAKOMYBT
1
-

- Bibliotekidnkas atsako uZ:
apsaug% kokybg ir atnaujinimQ;
r i.i. ialu tibliotekoje drausmg, bibliotekos fondo
patikimumq;
1.

.2. vartotojams teikiamq duomenq tikslum4 ir
tvarka;
ii.l. pt"gittt""rijos biblioiekos veikl4 teisds aktq nustatlta
numatytus reikalavimq
11.4. darbo ,uogor, pti.lgAtti"es ir civilinej saugos' higienos

I

1

laikymasi;

1

nustaqrtq reikalavimq
1.5. progimnazijos veikl4 reglamentuojandiuose dokumentuose
vykdym4.

12.

atsako darbo tvarkos taisykliq ir
Bibliotekininkas uZ savo pareigq netinkamQ vykdymQ
Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tva'rka'

13.

Bibliotekininku, uz

o*t'at,iut-e, puz.idi-ot gali b[ti

traukiamas drausmindn atsakomyben'

Drausming nuobaud4 skiria progimnazijos direktoriuS'
direktoriui ir atskaitingas kuruojandiam pavaduotojui
14. Bibliotekininkas
ugdymui.

p"rr1d*;i;fi;;ijJs

Parenge 2017-05-26 direktords isakymu Nr.1 ,4.N- 053 sudaryta.darbo grupe.
Suderinta:
20t7-08-21 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos tarybos posedZio protokolu Nr.3.
2017-08-23 profesines sqjungos komiteto ir administracijos posedZio protokolu Nr.l.
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