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BIBLIOTEICNINKO PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
BEI\DROJIDALIS

1.

Siaulirl Stasio Sakauskio gimnazijos bibliotekos-informacinio centro bibliotekininko
pareigybe priskiriama specialistq grupei.

2.
3.

Pareigybes lygis

-

bibliotekininkas priskiriamas

A2 lygio pareigybei.

Pareigybes paskirtis: dalyvauti ugdymo procese, padeti mokiniui savaranki5kai mokytis
remiantis supandia informacijos erdve, gerinti informacijos vartotojq aptarnavim4, bendradarbiauti su

kitomis Svietimo, kultlros, informacijos istaigomis, plesti bibliotekos-informacinio centro veikl4.
Pavaldumas: bibliotekininkas pavaldus gimnazijos direktoriui.

4.

II SI(YRIUS
SPECIALfTS REIKALAVIMAI SNS PANUGAS EINANdIAM DARBUOToJUI

5.
5.1
5.2
5.3
5.4

Bibliotekininkuikeliamikvalifikaciniaireikalavimai:
auk3tasisbibliotekinis i5silavinimas;
mokejimas naudotis informacinemis technologijomis;
taisyklingas valstybines kalbos vartojimas;
bibliotekos darbui keliamq metodiniq bei bibliotekos veikl4 reglamentuojandiq dokumentq

i5manymas;

5.5

' savaranki5kas savo veiklos planavimas ir organizavimas, i3kilusiq problemq ir konfliktq

sprendimas;

,

5.6
6.

informacijos kaupimas, sisteminimas, apibendrinimas ir i5vadq rengimas.
Bibliotekininkas turi Linoti:
6.1. bibliotekos veiklos organizavim4;
6.2. gimnazijos struktur4;
6.3. gimnazijos 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 ir sveikatos, gaisrines saugos reikalavimus.
7. Bibliotekininkas privalo vadovautis:
7.1 Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;
7.2.Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos bibliotekq istatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo bei kulturos ministrq isakymais,
reglamentuojandiais bibliotekq veikl4;
7 .3 . gimnazijos
7

nuostatais;

.4.darbo tvarkos taisyklemis;

7.5.darbo sutartimi;
7. 6.

Siuo pareigybes apra5ymu;

7.7.kitais gimnazijos dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklemis ir pan.).

III SKYRIUS
panucAs
nniaNdro DARBUoToJo FuNKcrJos
Sras
8. Bibliotekininkas vykdo Sias funkcijas:

8.1. dalyvauja ugdymo procese- padeda jaunimui integruotis i informacing visuomeng;
S.2.padedamokiniui savarankiSkai mokyis remiantis supandia informacijos erdve;
8.3. gerina informacijos vartotojq aptarnavim4, bendradarbiauja su kitomis Svietimo, kult[iros,
informacij os istaigomis ;
8.4. ie5ko naujq darbo su mokytojais ir mokiniais formq;
8.5. planuoj a, analizuoja, apibendrina gimnazijos skaityklos (toliau skaityklos) veikl4;
8.6. rengia naudojimosi skaitykla taisykles;
8.7. uZsako, registruoja, tvarko perioding spaud4;
8.8. tvarko skaityklos informaciniq laikmenq fond4;
8.9. sudaro ir redaguoja skaityklos kartotekas;
8.10. perZi0ri ir apra5o naujus periodinius leidinius ir kitus dokumentus;
8. 1 1 . organi noja h vykdo gimnazijos bendruomenes aptarnavim4;

\v

8.12 supaZindina mokinius su skaityklos taisyklemis, fondu, kartotekomis, duomenq bazemis;
8.13. reguliariai tvarko skaityklos fond4, jitikrina, iSima pasenusius bei susidev6jusius spaudinius;
8.14. pildo, tvarko ir saugo skaityklos fond4 ir darbo apskaitos dokumentus;
8.15. padeda gimnazijos bendruomenei rasti informacij4 Svietimo klausimais, pasiruo5ti ivairiems
uZklasiniams renginiams, konkursams, referatams, iskaitoms, projektams, vie5ojo kalbejimo iskaitoms;
8.16. atsako i vartotojq bibliografines uZklausas,
8.17. rengia teminius informacinius aplankus aktualiomis temomis;
8.18. organizuoja temines, progines, nuolatines spaudiniq parodas, susitikimus;
8.19. informuoja bendruomeng ra5tu bei ZodZiu apie naujai gaunamus leidinius ir elektroninius
i5teklius, rengiamas parodas, susitikimus;
8.20. ruo5ia ir pateikia informacij4 gimnazijos interneto svetainei;

.

8.21. uZtikrina darbo skaitykloje drausmg ir r[pinasi fondo apsauga;
8.22. vykdo bibliotekos-informacinio centro veddj o pavedimus;
8.23. rtipinasi savo kvalifikacijos kelimu.

IV SKYRIUS
MOKTNTU SAUGUMO UZTII(Rtr\IIMAS
9. Bibliotekininkas, itargs ar pastebejgs Zodines, fizines, kibemetines patydias, smurt4:
9.1. nedelsiant nutraukia bet kokius toki itarim4 keliandius veiksmus;
9.2. primena mokiniui, kuris tydiojasi, smurtauja ar yra itariamas tydiojimusi, gimnazijos nuostatas

ir

mokinio elgesio taisykles;
9.3. raStu (i:odi:iu) informuoja patyrusio patydias, smurt4 mokinio klasds aukletoj4 apie itariamas ar
ivykusias patydias;
9.4. esant grdsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti
asmenis irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq,ir lar institucijas (pvz. policija, greitq4pagalb4 ir kt.);
9.5. turi teisg apie patydias kibernetineje erdveje prane5ti Lietuvos Respublikos rySiq reguliavimo
tarnybai pateikdamas praneiim4 interneto svetaineje adresu www.draugiskasinternetas.lt.
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V SI(YRIUS
TEISES
10.

Bibliotekininkas turi teisg:

10.1. dirbti savitarpio pagarbagristoje, psichologi5kai, dvasi3kai ir fizi5kai saugioje aplinkoje, tureti

higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai apriipint4 darbo viet4;
10.2. pasirinkti veiklos btidus ir formas;

kreipis ir gauti informacing, konsultacing pagalb4 i$ savivaldybes administracijos Svietimo
centro, savivaldybes ir apskrities vie5qiq bibliotekq, Lietuvos nacionalines M.Mahydo bibliotekos, Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo bei Kulttiros ministerijq;
10.4. gauti i5 gimnazijos administracijos dokumentus ir informacij4, reikaling4 skaityklos veiklai
vykdyti;
10.3.

10.5. imtis priemoniq, kad asmenys, paZeidg ,,Naudojimosi skairykla taisykles",

atlgintq skaityklai

padaryt4Lal4;
10.6. kas menesi vien4 darbo dienq neaptarnauti skaigrtojq. Siq dien4 skirti patalpq valymui, kitiems
skaityklos vidaus darbams;
10.7. kasdien 15 min. darbo laiko skirti pasirengti vartotojq aptarnavimui, naujienq apLvalgai;
10.8. gauti iSsilavinim4 ir kvalifikacijq atitinkanti darbo uZmokesti, darbo uZmokesdio pried4 ar kitas
i5mokas uZ papildomus darbus, b0ti skatinamas teises aktq nustat5rta tvarka;
10.9. gauti istatymais numat5rtas atostogas, socialines ir kitas garantijas;
1 0. I 0. dalyvauti svarstymuose, kuriuose aptniama skaityklos veikla;
10.11. teikti pasiiilymus gimnazijos direktoriui, bibliotekos-informacinio centro vedejai del
gimnazijos skaityklos veiklos tobulinimo.

.
'

VI SKYRIUS
ATSAKOMYBE

11. Bibliotekininkas atsako uZ:

I1.1. Lietuvos Respublikos istatymq, bibliotekos-informacinio centro veikl4 reglamentuojandiq

dokumentq, vykdym4;
11.2. darbo skaitykloje drausmg, fondo apsaug4;
11.3. direktoriaus isalcymq ir pavedimq vykdym4;
11.4. darbo saugos, prie5gaisrines saugos ir higienos numatJrtus reikalavimq laikym4si.
11.5. UZ darbo drausmes paZeidimus, savo funkcijq neatlikim4 bibliotekininkas atsako istaty*q
nustat5rta tvarka.

