
l Kupiskio r. Alizavos pagrindines mokyklos bibliotekininko pareigybe. kodas yra priskiriama
specialistq pareigybiq grupei.

2. Pareigybes lygis: A arba B, atsiZvelgiant i b[tinq iSsilavinimq toms pareigoms eiti.3. 
-Kupi5kio 

r. Alizavos pagrindines mokyklos (totiau mokyklos) bibliotek"os veiklos sritys:
3. l. komplektavimas inlbrmacijos iStekliq kaupimas ivairiose laiknrenoscl
3'2. iStekliq apskaita ir apdorojimas - sisteminimas, kalalogavimas. tradiciniq ir elektroniniq

informacijos paieSkos sistemq (lpS) k[rimas ir prieZilra;
3.3. informacijos i5tekliq sklaida;
3.4. bibliotekos veiklos analize: tikslq ir uZdaviniq lormulavinras. poreikiq nuslarymas.

planavimas. !gyvendinimo priemoniq numatymas.
4. Bibliotekininkas vykdo mokyklos bibliotekos veiklE. vadovaudamasis [-ietuvos Respublikos

Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekq !statymu, Lietuvos Rcspublikos Vyriausybes
nutarimais- Svietimo ir nrokslo bei kultlros ministrq jsakymais, reglameniuojaniiais biblioiekq
veikl4, Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos nuostaiais, KupGkio r. Alizavos pagrindines
mokyklos darbo tvarkos taisyklemis bei Siais pareiginiais nuostatais.

5. Bibliotekininko veiklos tikslai:
5.1. dalyvauti ugdymo procese padeti augandiai kartai integruotis i informacing visuomengl
5.2. ieskoti naujq papildomq bibliotekininko darbo su mokyrojais ir mokiniais budq (lbrmq);
5.3. padeti mokiniui savarankiskai mokyis remiantis supandii informacijos erdve;
5.4. gerinti informacijos vartotojq aptamavimE, bendradarbiauti su kiiomis Svietimo. kultfiros.

informacijos istaigomisl
5.5. diegti mokyklq bibliotekq informacing sistem4 (MOtllS). naudoti inlbrmacines rechnologijas

(lT) savo darbe.
6. Pareigybes paskirtis: organizuoti skaitytojq aptamavimq, apropininrq vadoveliais ir rnokymo

priemonemis, groZine litcratlra. vykdyti bibliotekos fondq apskaitq.-
7. Pavaldumas: bibliotekininkas pavaldus direktoriui.

BIBLIOTEKININKO
PAREICYBTS APRASYMAS

I SKYRIUS
BF],NDROJI DAI,IS

II SKYRIUS
RT]IKALAVIMAI BIBLIOTEKININKUI

8 Bibliotekininkui keliami kvalilikaciniai reikalavimai:
8.l.ne Zemesnis kaip aukStasis universitetinis arjam prilygintas iSsilavinimas arba aukStasis koleginis

iSsilavinimas su prof'esinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arjam prilygintas iSsilavinimas,
arba auk5tesnysis iSsilavinimas, arba iki 1995 metq igytas specialusis uiauinir iSsilavinimas;

Bibliotekininkui keliami gebe.limo ir kompetencijos reikalavimai:
9.1. sugebeti naudotis infbrmacinemis technologijomis (kompiuterinis rastingumas) ir mokyktq

bibliotekq informacine sistema (MOBIS);
9.2. moketi valstybing kalb4:
9.1. moketi kaupti. sisterninti. apibendrinti informacij4 ir rengti iSvadas:
9.4. skland2iai destyi nrintis ra5tu ir 2od2iu,2inoti raSrvcdybos taisykles;
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9.5.iSmanyti vaikq, mokslo populiarinimo, ugdymo procesui reikaling4 programing bei pedagoging
literaturq. bendro.lo ugdymo dalykq vadovelius, moketi naudotis bibliotekos londu:

9.6. i5manyti bibliotekos darbui ketiamq metodiniq bei bibliotekos veikl4 reglamentuojandiq
teises aktq reikalavimus;

9.7. gebeti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo veikl6 sprgsti iSkilusias problemas ir konfliktus;
9.8. kaupti, sisteminti ir apibendrinti informacij4 bei rengti iSvadas;
9.9. bfti pareigingam, kruopSdiam, atidZiam, spiningam, tolerantiSkam. knrybingam, iniciatyviarn,

dometis naujovemis, gebeti bendrauti ir bendradarbiauti, laikytis profesines bibliotekininko etikos.
10. Bibliotekininkas turi Zinoti ir iSmanyti:

I 0. I . bibliotekos veiklos organizavim4;
10.2. KupiSkio r. Alizavos bibliotekos struktir4;
10.3. KupiSkio r. Alizavos bibliotekos veikl4 reglamentuojandius

norminius aktus;
10.4. dokumentq ir apskaitos rvarkymo taisykles;
10.5. raSt vedybos taisyk les:
10.6. dokumentq apipavidalinimo ir apdorojimo metodus:
10.7. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

III SKYRIUS
BIBLIO'TEKININKO I-UNKCI.I0S

11. Vadovaudamasis teisds aktais bibliotekininkas vykdo KupiSkio r. Alizavos bibliotekos veikl4:
I I . l. planuoja, analizuoja, apibendrina bibliotekos darb4 ir atsiskaito direktoriui;
11.2. rengia meting bibliotekos ataskaitq, teikia jq direktoriui ar atsakingoms inslitucijoms;
I1.3. komplektuoja bibliotekoje ugdymo procesui reikalingq programing. informicing. mokslo

populiariEjq, vaikq. metoding titerat[r4 (toliau - bibliotekos fondas);
11.4. pildo, tvarko ir saugo bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus;
I 1.5. rengia naudojimosi biblioteka taisykles;
11.6. tvarko bibliotekos fond4 pagal universalios de5imtaines klasifikacijos (UDK) lenteles;
11.7. sudaro ir redaguoja bibliotekos katalogus (kartotekas);
11.8. organizuoja bibliotekos aprlpinimq bibliotekine technika (inventorines knygos. bendrosios

apskaitos knygos, dicnorasdiai, katalogines korteles. skiftukai. lornruliarai ir kt.)r
I 1.9. suderings su direktoriumi organizuoja bibliotekos tbndo patikrinimq;
I 1. 10. tvarko bibliotekos (skaityklos) informaciniq taikmenq 1bnd4;
I I . 1 1 . uZsako, registruoj a. tvarko ir sudaro metinius periodines spaudos komplektus.

12. Dalyvauja ugdant mokiniq informacinius gebejimus.
13. Organizuoja ir vykdo mokyklos varlotojq aptarnavimE:

13.1. supaZindina su bibliotekos teikiamomis galimybemis ir naudojirnosi biblioteka taisyklemis:
13.2. moko naudotis atviru bibliotekos fondu:
l 3.3. atsako i vartotojr.l bibliografines uZklausas;
13.4. padeda mokyklos bendruomends nariams rasti informacii4 svietimo klausimais.

14. Direktoriaus nustatyta tvarka apskaidiuoja ir priima i5 vartotoj q atlyg! uZ mokyklos bibliotekos
fondui padarytq Zal4.

15. U2tikina darbo bibliotckoje (skaityktoje) drausmg ir rlpinasi fondo apsauga.
I 6. Rengia teminius informacinius aplankus (kartotekas) aktualiomis temomis.
I 7. Dalyvauja rengiant ir jgyvendinant mokyklos veiklos programas.
18. Dalyvauja mokytojq tarybos veikloje.

IV SKYRIUS
BIBLIOTEKINTNKO TEISIS

19. Bibliotekininkas turi reisg:
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19.1. gauti iS mokyklos administracijos dokumentus ir informacij4, reikalingq bibliotekos veiklai
vykdyti;

19.2. gauti informacing. konsultacing pagalbq iS apskrities ar savivaldybes administracijos atsakingo
padalinio, pedagogq Svietino centro, apskrities ar savivaldybes viesosios bibliotekos;

19.3. reikalauti, kad darbdavys sudarytq tinkamas darbo sqlygas pareigoms atlikti;
19.4. ne maziau kaip 5 dicnas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
19.5. atsisakyti atlikti darbus. nesulygtus darbo sutartimi;
19.6. vien4 menesio darbo dien4 neaptamauti vartotojq. J4 skirti fondq valymui, 6ezinf'ekavimui.

kitiems bibliotekos vidaus darbams;
19.7. ne maZiau kaip vienq valandq darbo laiko skirti pasirengti vartotojrl aptarnavimui, periodikos

apZvalgai".
20. Bibliotekininkas gali tureti kitq pareigq ir teisiq, nustatytrl Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir

kituose teises aktuose.

V SKYRIUS
KITOS BIBLIOTEKININKO PAITEIGOS

21. Bibliotekininkas, itarqs ar pastebejgs Zodines, fizines, socialines patydias, smurtE:
2l .1 . nedelsdamas isikiSa ir nutraukia bet kokius toki itarimq keliandius veiksmus;
21.2. primena mokiniui, kuris tydiojasi. smurlauja ar yra itariamas tydiojimusi. mokyklos nuosratas

ir mokinio elgesio taisykles;
2l .3. raStu informuoja patyrusio patyiias. smurt4 mokinio klases auklero1q apie itariamas ar

ivykusias patydiasl
21.4. esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei. nedelsiant kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti

asmenis (tevus (globejus, rfipintojus) iriar mokyklos darbuotojus, direktoriql irlar institucijas
(pvz., policij4, greir4j4 pagalb4 ir kt.).

22. Bibliotekininkas, itargs ar pastebejgs patydias kibernetineje erdveje arba gavgs apie jas praneSim4:
22.1. esant galimybei iSsaugo vykstandiq patydiq kibernetineje erdveje lrojymus ir nedelsdamas

imasi reikiamq priernoniq patydioms kibernetineje erdveje sustabdyti;
22.2. ivertina gresmg mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi i pagalbq galindius suteikti asmenis (tevus

(globejus rupintojus) irlar mokyklos darbuorojus, direktoriq) ar institucijas (policiiq);
22.3. pagal galimybes surenka informacij4 apie besitydiojandiq asmenq tapatybE, iatyuiq skaiiiq ir

kitus galimai svarbius faktus;
22.4. raitu informuoja patytias patyrusio mokinio klases aukletoj4 apie patytias kibernetineje

erdveje ir pateikia irodymus (iSsaugotq informaciiE)l
22.5. turi teisg apie patydias kibernetineje erdveje praneSti

tarnybai pateikdamas prane5im4 interneto svetaineje
Lietuvos Respublikos ryliq reguli
adresu www.drauqiskasinternelas. I

avimo
t.

VI SKYRIUS
I}I BLIOTEKININKO A'I'SAKOMYB$]

23. Bibliotekininkas atsako ui
23.1. bibliotekos veiklos vykdym4 pagal teises aktq reikalavimus;
23.2. vartotojams teikiamq duomenq tikslum4, iSsamum4 ir patikimum4;
23.3. bibliotekos londo komplektavimo kokybE ir atnaujinimE;
23.4. darbo tvarkos taisyklese. darbo sutartyje ir pareigybes aprasyme apibrcztq pareigq vi,kdyrn4.
23.5. drausmg bibliotekoje. bibliotekos londo apsaug4. kokybg ir atnau.iinimq;
23.6. darbo saugos, pricsgaisrines saugos ir higienos numatytus reikalavimq laikym4si

bibliotekoje.

Parenge Gintaras PaSkauskas
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