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I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazrlos bibliotekos vedejo pareigybe priskiriama
specialistq grupei, jos apra5ymas reglamentuoja bibliotekos vedejo, dirbandio progimnazijoje pagal
darbo sutarti, darbing veikl4. Pareigybes lygis: bibliotekos vedejas priskiriamas A lygio pareigybei.

2. Progimnazijos bibliotekos vedej4 priima i darb4 ir iS jo atleid1ia progimnazijos
direktorius Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

3. Progimnazijos bibliotekos vedejas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Konstitucrja, istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimais,
savivaldybes mero potvarkiais, progimnazijos nuostatais bei Siuo pareigybes apra5ymu.

II. PAREIGYBES TIKSLAS

4. Bibliotekos vedejo pareigybe reikalinga Svietimo politikos igyvendinimui, strategijos
progimnazijoje ktrimui, rengimui ir vykdymui, progimnazijos veiklos, kad bUtq igyvendintas
progimnazijos tikslas(ai) ir atliekamos nustatytos funkcijos, organizavimui.

III. REIKALAVIMAI, KELIAMI SIAS PAREIGAS EINANCNNN DARBUOTOJUI

5. Bibliotekos vedejas turi atitikti Siuos reikalavimus:
5.1 . tureti auk5tqii universitetini ar jam prilygint4 i5silavinim4;
5.2. moketi naudotis informacinemis technologijomis, dirbti su programa MOBIS;
5.3. gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti teises aktais nustatytq

valstybines kalbo s mokej imo kategorrj q reikalavimus ;

5.4. ne Zemesniu kaip Bl kalbos mokejimo lygiu moketi bent vien4 i5 trrjq Europos
S4jungos darbo kalbq;

5.5. moketi savaranki5kai planuoti ir organizuoti savo veikl4, sprgsti i5kilusias problemas ir
konfliktus;

5.6. moketi kaupti, sisteminti, apibendrinti informactjq ir rengti i5vadas;
6. Bibliotekos vedeju negali dirbti asmuo:
6.1. nuteistas uZ tyding nusikalstam4 veik4;
6.2. teismo sprendimu pripalintas neveiksniu ar ribotai veiksniu, - iki jo pripaZinimo

veiksniu ar veiksnumo apribojimo panaikinimo;
6.3. kuriam teismo sprendimu apribota tevq valdLia,- apribojimo laikotarpiu;
6.4. sergantis Sveikatos apsaugos ministerijos atitinkamame s4ra5e nurodytomis ligomis;
6.5. buvgs SSRS valstybes saugumo komiteto (I{KVD, NKGB, MGB, KGB) kadrinis

darbuotojas, kuriam taikomi Lietuvos Respublikos istatyme ,,Del SSRS valstybes saugumo
komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir Sios organizacijos kadriniq darbuotojq
dabartines veiklos'o numatyti apriboj imai;
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6.7. kitais teises aktq nustatytais atvejais.

IV. PAREIGYBES FUNKCIJOS

7. Bibliotekos vedejas vykdo Sias funkcijas:
7.1.p1anuoja, analizuoja, apibendrina progimnazijos bibliotekos darb4 ir atsiskaito

progimnazij os direktoriui ;

7 .2. rengia meting progimnazijos bibliotekos ataskait1, teikia j4 progimnazijos direktoriui
ar atsakingoms institucijoms;

7.3. komplektuoja progimnazijos bibliotekos ugdymo procesui reikaling4 programing,

informacing, mokslo populiariq1, metoding literatfir4 @iblioteko s fond4) ;

7 .4. pildo, tvarko ir saugo progimnazijos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus;

7 .5. rengia naudojimosi progimnazijos biblioteka taisykles;

7.6. tvarko progimnazijos bibliotekos fond4 pagal universalios de5imtaines klasifikacijos
(UDK) lenteles;

7.7. organizuojaprogimnazijos bibliotekos aprlpinim4 bibliotekine technika;

7.8. suderings su progimnazijos direktoriumi, organizuoja progimnazijos bibliotekos fondo

patikrinim4;
7 .9. tvarko bibliotekos informaciniq laikmenq fond4;

T.l0.organizuojair vykdo progimnazijos bendruomenes (vartotojq) aptarnavim4;

T.1L supaZindina su bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir naudojimosi biblioteka

taisyklemis;
7.12. uZtikrina darbo bibliotekoje drausmg ir r[pinasi fondo apsauga;

7 .t3. skelbia informacij 4 aktualiomis temomis ;

7 .l4.da|yvauja rengiant ir igyvendinant mokyklos veiklos programas;

7 .14. dalyvauja ugdant mokiniq informacinius gebejimus;

7.15. apmoko ir teikia profesing pagalb4 mokyojams ir mokiniams informaciniq technologijq

panaudojime;
7.16. bendradarbiauja su mokyojais, kad b[tq pasiekti mokymo tikslai;
7.t7 . gerbia mokini kaip asmeni, nepaZeid1ia jo teisiq ir teisetq interesq;

7 ,IS.laikosi progimnazijos nusistat;rtq etikos nonnq ir darbo tvarkos taisykliq;
7 ,19. tobulina savo kvalifikacij4;

V. PAREIGYBES TEISBS

8. Bibliotekos vedejas turi teisg:
8. 1 . dirbti savitarpio pagwba gristoj e, psichologi5kai, dvasiSkai ir fizi5kai saugioj e

aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai aprlpint4 darbo viet4;

8.2. dalyvauti prog imnazijos savivaldoj e ;

8.3. kelti kvalifikaciq;
8.4. tureti savo pareigoms vykdyti bltinas darbo s4lygas bei technines priemones;

8.5. siUlyti darbo tobulinimo b[dus;
8.6. pra5yti progimnazijos darbuotojq pagalbos ir gauti i5 jq informacij4, kiek tai reikalinga

pareigoms tinkamai atlikti;
8.7. atsisakyti atlikti uZduotis ar pavedimus, priestaraujandius Lietuvos Respublikos teises

aktams;
8.8. gauti pareiging alg4, du.tbo uZmokesdio pried4, priemokas ar kitas i5mokas;

vr.MoKrNIu SAUGUMO UZTXnTNIMAS

9. Bibliotekos vedejas, itargs ar pastebejgs Zodines, fizines, socialines patydias, smurt4:
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9.1 . nedelsdamas isiki.Ia ir nufraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;
9.2. primena motiniui,.tqr.s tydiojasi, smurtauja ar yra itariamas tydiojimusi, piogimnazijos

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;

.9.3. ra5tu informuoja patyiusio patydias, smurt4 mokinio klasds vadov4 apie itariamas ar
ivykusias patydias;

9.4. esaat grdsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi i pagalbq galindius

:ot tkti.. asmenis (t€vus (globejus, r0pintdus) irlar mokyklos darbuotojus, 
'alltorrg rrl*

institucijas (pvz.: policijq greit4i4 pagalba ir kt.).

. 19: Bibliotekos ved6jas, itargs ar pastebdjgs patydias kibemetineje erdveje arba gavgs apiejas prane5im4:

. . -10'1. . 
esant galimybei. issaugo vykstandiq patydiq kibemetin6je erdveje irodymus irnedelsdamas imasi reikiamq priemoniq patydioms kibemetine;e erdvdje suitabdyti; 

'
-702. ivefina grdsmg mokiniui ir esant poreikiui t<reipiasi i pugrfb4 galindius suteikti

?srylls (tews (globejus rlpintojus) irlar mokyklos darbuotojus,' Airilroti ]) ar institucijas
(policij4);

. . . 10:1. pagal galimybes surenka informacii4 apie besitydiojandiq asmenq tapatybg, dalyviq
skaidiq ir kitus galimai svarbius faktus;

. . 19.4.raitu informuoja patydias patynrsio mokinio klases vadov4 apie patydias kibemetindje
erdveje ir pateikia irodymus (i3saugot4 informacij{;

.. 1.0.5. turi teisg apie patydiaq kibemetindje erdveje pranebti Lietuvos Respubrikos rysiqreguliavimo tamybai pateikdamas pranesima intemeto svetaine3e adresu
www. dr ausiskas int ernetas. lt.

10'6-. patydiq prevencija ir intervencrja progimnazijoje vykdoma pagal ,,patydiq prevencijos
ir intervencijos vykdymo vilniaus Jono pauiiaus Ii progimnazijlje tv*tos-aprusa.:

VII. PAREIGYBNS A,TSATOUYBT, PAVALDUMAS IR ATSKAITOMYBT,

9. Bibliotekos veddjas atsakingas uZ:
9'1. Lietuvos Respublikos istatymq ir kiq teises akq, progimnazijos nuostatq laikym4si,

darbo saugos,..civilinds ir priesgaisrines saugos 
-instrukci;q,' 

a-arui tvartos taisvrdiq ra*ymdsi,
tinkam4 firnkcijq atlikimq;

9.2. bendradarbiavimu gristus santykius,
9.3. deljo kaltes padaryt1lalq.

_ _ 1.'0. 
Bibliotekos vedejas uZ savo pareigq nevykdym4 ar netinkam4 rykdym4 atsako Lietuvos

Respublikos istatymq nustatJita tvarka
11. Bibliotekos veddjas pavaldus progimnazijos direktoriui ir atskaitingas kuruojandiam
pavaduotojui ugdyrnui.

Parenge 2017-05-26 direktor€s isakymu Nr.l .4.N- 053 sudaryta darbo grupe.
Suderinta:
2017-08-21 Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos tarybos posedZio protokolu Nr.3.
V0l7-08-23 profesines sqiungos komiteto ir administracijos pbsedZio protokolu Nr.1.
SusipaZinau ir sutinku

(bibliotekos vedejo vardas, pavarde, paraSag
Data

SusipaZinau ir sutinku

(bibliotekos vedej o vardas, pavarde, para5as)
Data


