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UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOS 

BENDROJO UGDYMO DALYK Ų VADOVĖLI Ų IR MOKYMO PRIEMONI Ų 

APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠAS 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos Vyturių progimnazijos (toliau – mokykla) bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir 

mokymo priemonių aprūpinimo jais tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-2310 „Dėl bendrojo ugdymo 

dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių 

atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašu ( Žin., 2011, Nr. 155-7372) bei 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-2368 

patvirtintais „Švietimo aprūpinimo standartais“. 

     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. 

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. 

Vadovėlių ir mokymo priemonių duomenų bazė (toliau – duomenų bazė) – Švietimo ir mokslo 

ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ( interneto svetainė http://www.sac.smm.lt) duomenų bazė, 

kurioje talpinama  informacija apie tinkamus naudoti ugdymo procese vadovėlius ir mokymo 

priemones. 

Kitos tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

(Žin.,1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II. MOKYMO PRIEMONI Ų GRUPĖS IR PASKIRTIS 



     3. Mokymo priemonės, reikalingos programose apibrėžtam ugdymo turiniui įgyvendinti:  

          3.1. Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis (toliau – vadovėlis), kuris padeda mokiniams siekti  

konkretaus ugdymo tarpsnio ar klasės ugdymo srities, integruoto kurso, dalyko bendrojoje 

programoje, dalyko modulyje ar mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikytoje 

programoje apibrėžtų pasiekimų, stiprinti motyvaciją mokytis, skatinti aktyvų ir savarankišką 

mokymąsi ir kritinį mąstymą.  

3.2. Vadovėlį papildančios (spausdintos ar skaitmeninės) mokymo priemonės, kurios papildo  

 ir konkretizuoja vadovėlio medžiagą, skatina aktyvią mokinio veiklą, diferencijuoja užduotis,  

individualizuoja mokinių darbą atsižvelgus į jų gebėjimus, patirtį, mokymo stilių, ugdymo poreikius, 

polinkius ir interesus, padeda/ sudaro galimybes mokytojui įvertinti mokinių pasiekimus ir patiems 

mokiniams įsivertinti savo rezultatus.  

3.3. Daiktai, medžiagos ir įranga (programose apibrėžtam ugdymo turiniui įgyvendinti  

reikalingos darbo, kūrybos, vaizdinės priemonės, kompiuteriai, kompiuterių įranga, žaislai ir kita),  

kurie užtikrina kokybišką ugdymą, skatina mokinius pačius aktyviai veikti – kurti, tyrinėti,  

eksperimentuoti, atrasti ir taip tobulinti savo praktinius gebėjimus, užduotis atlikti kūrybiškai.  

3.4. Ugdymo priemonės, kurios padeda plėtoti  mokyklinio amžiaus vaikų fizines, socialines-

emocines, pažintines, kūrybines galias.  

3.5. Specialiosios mokymo priemonės (vaizdinės, techninės, demonstracinės, skaitmeninės  

mokymo priemonės, žaislai, daiktai, medžiagos, literatūra ir pratybų sąsiuviniai), parengtos ar 

pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurios padeda plėtoti mokinių 

žinias ir gebėjimus, ugdytis mokymuisi reikalingą kompetenciją, įgyti socialinių ir kasdienio 

gyvenimo įgūdžių.  

3.6. Skaitmeninės mokymo priemonės, kurios padeda ugdymo procese naudoti informacinių 

ir komunikacinių technologijų teikiamas galimybes.  

3.7. Ugdymo procesui reikalinga literatūra (programinė, informacinė, mokslo populiarioji,  

vaikų, jaunimo, klasikinė, metodinė literatūra, kultūros, švietėjiški ir mokslo populiarinimo 

periodiniai leidiniai), kuri padeda ugdyti mokinių skaitymo ir kalbos įgūdžius, komunikavimo ir 

kultūrinę kompetenciją, informacinius gebėjimus, teksto analizavimo ir interpretavimo įgūdžius, 

gebėjimą veikti įvairiose socialinėse ir kultūrinėse situacijose, formuotis pilietinę savimonę, 

veiksmingiau ir kokybiškiau organizuoti ugdymo procesą.  

3.8. Mokinio darbo vietai įrengti bei mokymo priemonėms laikyti reikalingi baldai ir  

laboratoriniai baldai.  

  4. Detalus mokymo priemonių sąrašas ( priedas Nr.1), atsižvelgus į mokyklos tarybos pasiūlymus 

ir  atitinkantis Švietimo aprūpinimo standartus, mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti 

koreguojamas. 

III. MOKYKLOS VADOVO ĮGALIOJIMAI  



5. Mokyklos vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiuo 

tvarkos aprašu: 

   5.1. suderinęs su mokyklos taryba, priima sprendimus dėl vadovėlių ir kitų mokymo priemonių 

įsigijimo; 

   5.2. paskiria atsakingus asmenis už vadovėlių ir kitų mokymo priemonių pirkimą, apskaitą, 

išdavimą ir saugojimą. 

 

IV. VADOV ĖLI Ų IR MOKYMO PRIEMONI Ų ĮSIGIJIMAS 

 

6. Lėšos vadovėliams, mokymo priemonėms skiriamos iš mokinio krepšelio. 

7. Be mokinio krepšelio lėšų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti taip pat gali būti skiriamos 

lėšos iš savivaldybės ir valstybės biudžetų bei papildomai teisėtai gautos lėšos. 

8. Mokymo priemones galima įsigyti remiantis Švietimo aprūpinimo standartais. 

      9.Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, mokykla pirmiausia 

įsigyja mokiniams reikalingų bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių, o likusias lėšas gali panaudoti 

kitoms mokymo priemonėms įsigyti. 

10. Lėšų vadovėliams įsigyti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skiria Švietimo 

ir mokslo ministerija teisės aktų nustatyta tvarka. 

11 Užsisakyti ir įsigyti galima tik vadovėlius, esančius Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir 

mokymo priemonių duomenų bazėje. 

12. Mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, negalima naudoti 

pratybų sąsiuviniams įsigyti.  

13. Gavus informaciją iš duomenų bazės apie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių sąrašus, mokytojai 

(informavus apie skirtas lėšas) metodinėse grupėse aptaria ir sudaro numatomus įsigyti vadovėlių ir 

juos papildančių mokymo priemonių sąrašus. 

14. Mokyklos direktorius, pritarus mokyklos tarybai, tvirtina įsigyjamų vadovėlių sąrašus. 

15. Kiekvieno dalyko mokytojas, atsižvelgdamas į mokyklos poreikius ir galimybes, pasirengia  

 dalykui mokyti reikalingų kitų mokymo priemonių sąrašą darbui ir teikia mokyklos direktoriui 

prašymą reikalingoms mokymo priemonėms įsigyti ( priedas Nr.2).  

16. Prašymai aprūpinti mokymo priemonėmis (išskyrus – vadovėliais) svarstomi mokyklos 

direkcinėje taryboje kartą per ketvirtį. 

17. Atsižvelgus į mokyklos finansines galimybes, užsakomos ir nuperkamos mokymo priemonės.  

18. Mokyklos direktoriaus įsakymu skiriami atsakingi asmenys už užsakymų parengimą, apskaitą ir 

saugojimą. 

19. Atsižvelgiant į užsakymus, sudaromos sutartys su leidyklomis ir tiekėjais. 

20. Užsakymai pateikiami leidykloms arba tiekėjams. Leidyklos vadovėlius ir kitus leidinius pristato 

į Aukštakalnio progimnaziją (Taikos g. 44, Utena). 



21. Už vadovėlius, mokymo priemones apmokama pagal išankstines sąskaitas, o sąskaitos – faktūros 

gaunamos su leidiniais. 

22. Visi gaunami vadovėliai, mokymo priemonės priimami ir patikrinami pagal lydimąjį dokumentą. 

Radus siuntoje neatitikimų, apie tai iš karto informuojamas leidėjas ar tiekėjas. 

23. Be lydimojo dokumento gauti vadovėliai, jų komplektų dalys, mokymo priemonės 

užpajamuojami, remiantis direktoriaus įsakymu ir Leidinių, dovanotų arba gautų be lydimojo 

dokumento, priėmimo į bibliotekos fondą komisijos  aktu. 

 

V. VADOVĖLI Ų IR KIT Ų MOKYMO PRIEMONI Ų FONDO APSKAITA 

  

24. Vadovėlių ir mokymo priemonių fondui priskiriami visi vadovėliai, vadovėlių komplektų dalys, 

skaitiniai, uždavinių ir pratimų rinkiniai ir kitos mokymo priemonės, įtrauktos į duomenų bazę.  

 25. Bibliotekoje vedama „Visuminės apskaitos knyga“, „Fondo apskaitos kortelė“ ir „Išdavimo –

grąžinimo lapas“. 

  26. Mokslo metų pradžioje vadovėliai, vadovėlių komplektai išduodami dalykų mokytojams. 

  27. Mokytojai vadovėlius išdalina mokiniams, o pasibaigus mokslo metams - surenka, patikrina jų 

būklę ir pasirašytinai grąžina į biblioteką. 

  28. Jei vadovėliai mokslo metų pabaigoje negrąžinami į saugyklą, jų kiekį ir būklę patikrina 

bibliotekininkas, dalyvaujant mokytojui.  

 

VI. VADOV ĖLI Ų IR KIT Ų MOKYMO PRIEMONI Ų NURAŠYMAS 

 

 29. Vadovėliai ir kitos mokymo priemonės nurašomos, vadovaujantis teisės aktais, kai yra 

netinkami naudoti.  

  30. Sugadintų ar pamestų vadovėlių ir /arba mokymo priemonių  vertė turi būti atlyginta.  

  31. Netinkamus naudoti vadovėlius ir kitas mokymo priemones nurašo mokyklos direktoriaus 

įsakymu patvirtinta komisija, surašydama nurašymo aktą. 

  32. Prie akto pridedamas nurašomų vadovėlių sąrašas, kuriame pateikiami duomenys: autorius, 

pavadinimas, leidimo metai, nurašomų vadovėlių kiekis, kaina, suma. 

 

VII. TURIM Ų VADOVĖLI Ų PERSKIRSTYMAS MOKYKLOMS 

 

   33. Turimi vadovėliai gali būti perskirstomi mokykloms tokia tvarka: 

       33.1. mokiniams pereinant iš vienos Utenos  rajono savivaldybės mokyklos į kitą mokslo metų 

eigoje skolinamas visas vadovėlių komplektas iki mokslo metų pabaigos, jeigu mokinys jų negauna 

naujoje mokykloje, o po to grąžinamas atgal į skolinusią mokyklą; 



       33.2. mokyklose, sumažėjus mokinių skaičiui, ir esant jose atliekamų vadovėlių, jie skolinami 

kitoms Utenos rajono savivaldybės mokykloms, kuriose padaugėja mokinių; 

       33.3. reorganizuojant arba pertvarkant mokyklas, turimi vadovėliai ir mokymo priemonės 

perduodami toms mokykloms, į kurias pereina mokytis mokiniai; 

       33.4. mokiniams, pereinant iš Utenos rajono savivaldybės mokyklos į kito miesto ar  rajono 

savivaldybės mokyklą, vadovėliai neskolinami. 

       34. Mokykla gali perduoti vadovėlius kitai mokyklai, kai: 

           34.1. pateikiamas pranešimas, įrodantis mokinio atvykimą; 

           34.2. pateikiamas motyvuotas prašymas dėl vadovėlių perdavimo; 

            34.3. mokyklos, iš kurios mokinys išvyksta, direktorius įsakymu nurodo perduoti 

vadovėlius, sudarant perdavimo – priėmimo aktą. 

 

VIII. ATSAKOMYB Ė 

 

  35. Už vadovėlių, vadovėlį papildančių mokymo priemonių, ugdymo procesui reikalingos 

literatūros užsakymą, įsigijimą, apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir išdavimą atsakinga mokyklos 

bibliotekininkė.  

  36. Už kitų mokymo priemonių: vaizdinių, techninių, demonstracinių, laboratorinių, prietaisų, 

medžiagų užsakymą, įsigijimą, apskaitą, tvarkymą, vadovėlių bei mokymo priemonių atsivežimą 

atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 

 37. Už vadovėlių išdavimą dalyko mokytojams ir jų grąžinimą atsako bibliotekininkas.  

 38. Už vadovėlių išdalijimą mokiniams atsako dalyko mokytojas. Jis grąžina vadovėlius į mokyklos    

biblioteką. 

 39. Mokinys už pamestą ar sugadintą vadovėlį nuperka tokį patį arba lygiavertį reikalingą 

mokyklai. 

 40. Išvykdamas iš mokyklos, mokinys privalo atsiskaityti už vadovėlius ir kitas knygas pagal 

nustatytą formą ( priedas Nr.3). 

  

                                                             _____________ 

 


