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KĖDAINIŲ „RYTO“ PROGIMNAZIJOS  NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TVARKOS 
APRAŠAS 

I.  BENDROJI DALIS 
 

1. Naudojimosi biblioteka tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato bendrą naudojimosi 
Kėdainių ,,Ryto” progimnazijos biblioteka tvarką. Bibliotekos fondai yra progimnazijos turtas, 
saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Biblioteka turi teisę naudotis progimnazijos 
bendruomenės nariai. 

2. Bibliotekos fondai atviri, naudojimasis jais yra nemokamas. 
 

II.  SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS 
 

3. Asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais informacijos 
šaltiniais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.  

4. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi progimnazijos biblioteka 
tvarka ir įsipareigoja jos laikytis. 

5. Bibliotekos lankytojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo 
apsilankymo tikslo (paimti, grąžinti spaudinį ar kitą dokumentą, gauti informaciją, aplankyti 
parodą ir pan.). 

6. Skaitytojai ir lankytojai įtraukiami į apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“ (LST 1403:1995).  
 

III. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA 
 

7. Skaitytojai ir lankytojai aptarnaujami bibliotekos abonemente ir skaitykloje. 
8. Skaitytojams mokomoji literatūra išduodama vieniems mokslo metams. 
9. Reti ir vertingi informaciniai leidiniai, kartografiniai vaizdiniai, vaizdo ir garso 

kasetės, elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje. 
Periodiniai leidiniai į namus neišduodami. 

10.  Skaitytojams spaudiniai išduodami įrašant į TAMO elektroninės bibliotekos 
formuliarą. 

11. Skaitytojai mokiniai privalo turėti elektroninį mokinio pažymėjimą. 
12. Spaudinių ir kitų dokumentų išdavimas įtrauktas į apskaitą vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos standartu „Bibliotekų fondo ir darbo apskaitos vienetai“ (LST 1403:1995). 
 

IV. SKAITYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 

13. Skaitytojai turi teisę:  
13.1. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinai (iki 1 mėnesio) 

naudotis namuose;  
13.2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;  
13.3. pateikti užklausą žodžiu ar raštu; 
13.4. lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose; 
13.5.  pareikšti savo nuomonę apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas; 



13.6.  prašyti pratęsti spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo terminą; 
13.7.  naudotis visomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis. 
14. Skaitytojai privalo: 
14.1. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos 

inventoriaus;  
14.2. gautą knygą peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus (spaudos defektus, išplėštus lapus 

ir pan.) pranešti bibliotekininkui; 
14.3.  neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, kol jie neįtraukti į 

TAMO elektroninės bibliotekos formuliarą; 
14.4.  išsinešti spaudinius į namus tik leidus bibliotekos darbuotojui;  
14.5. nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus;  
14.6. pasikeitus asmens dokumentų duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar pan.), 

nedelsiant informuoti bibliotekos darbuotoją;  
14.7. bibliotekos patalpose netriukšmauti, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams; 
14.8. bibliotekoje nevalgyti ir negerti gaiviųjų gėrimų; 
14.9. nekalbėti mobiliaisiais telefonais; 
14.10. kompiuteriais naudotis tik mokymosi reikalams. 
15. Skaitytojų atsakomybė:  
15.1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojas privalo 

jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu leidiniu, arba atlyginti žalą pagal  
rinkos kainą;  

15.2. baigęs progimnaziją ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi šioje 
progimnazijoje, mokinys  privalo atsiskaityti su biblioteka.   
 

V. BIBLIOTEKININKO PAREIGOS IR TEISĖS 
 

16. Bibliotekininkas privalo:  
16.1. informuoti skaitytojus apie spaudinių ir kitų dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas; 
16.2. suteikti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais. 
17. Bibliotekininkas turi teisę:  
17.1. laikiniems skaitytojams riboti išduodamų spaudinių ir kitų dokumentų skaičių;  
17.2. neišduoti bibliotekos dokumentų, kol skaitytojas negrąžino dokumentų, kurių 

grąžinimo terminas pasibaigęs; 
17.3. neaptarnauti skaitytojų paskutinę darbo valandą; 
17.4. suderinęs su progimnazijos direktoriumi, vieną darbo dieną per mėnesį neaptarnauti 

skaitytojų. Šią dieną skirti patalpų ir fondų valymui, dezinfekavimui, kitiems darbams 
bibliotekoje; 

17.5. prireikus papildyti šį tvarkos aprašą; 
17.6  kitos bibliotekininko teisės ir pareigos nurodytos pareigybės aprašyme. 

    
 
 

VI. VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO IR SURINKIMO TVARKA DALYKŲ 
MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS 

 
 

18. Vadovėlių išdavimo tvarka mokytojams: 
18.1. pradinių klasių mokytojams vadovėliai išduodami iki rugsėjo 1 dienos; 
18.2. dailės, technologijų, etikos, tikybos vadovėliai mokytojams į kabinetus išduodami iki 

rugsėjo 1 dienos; 
18.3. mokytojas, pageidaujantis laikyti vadovėlius kabinete, apie tai informuoja 

bibliotekininką  ir užtikrina vadovėlių laikymą ir saugumą; 
18.4. mokytojas, pageidaujantis pats vadovėlius išduoti mokiniams, iki birželio 1 dienos 

apie tai informuoja kuruojantį direktoriaus pavaduotoją ugdymui; 



18.5.	išduodami	vadovėliai	surašomi	į	vadovėlių	išdavimo	–	grąžinimo	kortelę.	Už	
paimtus	vadovėlius	mokytojas	pasirašo.	
         19. Vadovėlių išdavimas mokiniams: 

19.1. 5-8 klasių mokinių sąrašus iki birželio 15 dienos bibliotekininkui pateikia 
direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

19.2. vadovėliai arba pirmos jų dalys 5-8 klasių mokiniams išduodami rugpjūčio mėnesį 
pagal iš anksto sudarytą grafiką; 

19.3. vokiečių ir rusų kalbos mokytojai iki birželio 15 dienos bibliotekininkui pateikia 6-8 
klasių mokinių ir jiems išduoti reikalingų vadovėlių sąrašus; 

19.4. anglų, vokiečių ir rusų kalbos vadovėliai 5 klasių mokiniams išduodami pagal 
direktoriaus pavaduotojo ugdymui iki birželio 15 dienos bibliotekininkui pateiktus sąrašus; 

19.6. vadovėlių antros dalys mokiniams išduodamos pagal iš anksto sudarytą grafiką ir tik 
grąžinusiems pirmas dalis; 

19.7. mokiniai, gavę vadovėlius, užpildo vadovėlio gale esančią lentelę, įvertina vadovėlio 
būklę ir apie rastus defektus iš karto informuoja bibliotekininką; 

19.8. už kiekvieną vadovėlį mokinys pasirašo vadovėlių išdavimo-grąžinimo kortelėje; 
19.9. vasarai vadovėliai neišduodami. 
20. Vadovėlių surinkimas iš mokytojų: 
20.1. mokytojai vadovėlius į biblioteką grąžina iki kasmetinių atostogų; 
20.2. pasibaigus mokslo metams bibliotekininkas atlieka kabinetuose esančių vadovėlių 

patikrinimą. 
21. Vadovėlių surinkimas iš mokinių:  
21.1. 5-8 klasių mokiniai sutvarkytus (ištrintus, suklijuotus) vadovėlius grąžina į biblioteką 

po pirmo pusmečio ir iki mokinių vasaros atostogų pradžios pagal iš anksto sudarytą grafiką;  
21.2. mokiniams, negrąžinusiems bent vieno vadovėlio ar kito leidinio, kitiems mokslo 

metams vadovėliai neišduodami, kol neatsiskaito su biblioteka; 
21.3. klasės vadovas, o esant reikalui, ir progimnazijos vadovai padeda bibliotekininkui  

išsireikalauti iš mokinio negrąžintus vadovėlius; 
21.4. mokinys, pametęs ar nepataisomai sugadinęs naują vadovėlį, privalo jį pakeisti tokiu 

pačiu arba atlyginti žalą. Už naudotą vadovėlį privalo atsiskaityti pagal jo nusidėvėjimo lygį (1-ų 
metų – 80%, 2-jų metų – 60% ir t.t vertės); 

21.5. mokinio padarytą žalą pagal progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėse ir mokymo 
sutartyje nustatytą tvarką privalo atlyginti jo tėvai (globėjai, rūpintojai); 

21.6. mokinys, išeinantis iš progimnazijos per mokslo metus, paimtus vadovėlius grąžina į 
biblioteką; 

21.7. dokumentai išeinantiems iš progimnazijos mokiniams išduodami tik tuomet, kai į 
raštinę mokinys pristato nustatytos formos atsiskaitymo lapelį su bibliotekininko parašu ir 
antspaudu; 

21.8. vadovėlių išdavimo, surinkimo grafikai skelbiami progimnazijos tinklapyje, 
mokytojų kambaryje, skelbimų lentose.  
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