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KUPIŠKIO RAJONO SUBAČIAUS GIMNAZIJOS APRŪPINIMO VADOVĖLIAIS, JŲ 

KOMPLEKTŲ DALIMIS, MOKYMO PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA TVARKOS 

APRAŠAS  

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo 

priemonėmis  tvarkos aprašas  nustato  vadovėlio paskirtį, pagrindines funkcijas ir reikalavimus, 

mokymo priemonių sampratą, vadovėlio turinio vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių 

įsigijimą. 

1.1. Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo 

priemonėmis tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2009 m. liepos 1 d.  įsakymu  Nr. ADV-605 ,,Dėl Kupiškio rajono mokyklų 

aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

 

II. VADOVĖLIO PASKIRTIS, PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 
 

2. Vadovėlio paskirtis – padėti mokiniams siekti švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintose bendrosiose programose apibrėžtų ugdymo tikslų ir rezultatų, t.y. plėtoti 

kompetencijas – kurtis vertybinių nuostatų sistemą, įgyti reikiamų žinių, gebėjimų, įgūdžių. 

3. Pagrindinės vadovėlio funkcijos yra šios: 

3.1 skatinti mokinio, besimokančio pagal pradinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo 

programas, mokymosi motyvaciją ir padėti ugdytis vertybines nuostatas, kurios svarbios formuotis 

sąmoningą požiūrį į mokymąsi, renkantis tolesnę ugdimosi kryptį ir brandinant asmens porinę, 

kultūrinę, tautinę ir pilietinę savimonę; 

3.2  sudaryti galimybes plėtoti mokinių bendruosius gebėjimus ir specifinius to dalyko 

gebėjimus; 

3.3 padėti mokiniams įgyti būtinų žinių ir ugdytis supratimą teikiant jam aktualią 

informaciją: specialiai mokymuisi atrinktą, susistemintą medžiagą ir nuorodas į kitus informacijos 

šaltinius. 

 

III. MOKYMO PRIEMONIŲ PASKIRTIS 

 

4. Mokymo priemonių paskirtis – padėti mokiniams siekti ugdymo srities, integruoto 

kurso, dalyko bendrojoje programoje ar dalyko modulyje numatytų mokymo ir mokymosi tikslų bei 

kompetencijų, skatinti motyvaciją mokytis, aktyvų ir savarankišką mokymąsi. 

5. Vadovėlį papildančios mokymo priemonės (pratybų sąsiuviniai, chrestomatijos, 

skaitiniai, uždavinynai, atlasai, žemėlapiai, garso ir vaizdo įrašai, kompiuterinės laikmenos, 

žodynėliai, žinynai, kortelės, paveikslėliai, plakatai, skaidrės ir kita) papildo vadovėlio medžiagą. 

Pagrindinės vadovėlį papildančių mokymo priemonių funkcijos yra šios: 

5.1 . papildyti ir konkretizuoti vadovėlio medžiagą, atskleisti naujus nagrinėjamų temų 

aspektus; 

5.2 .skatinti aktyvią ir įvairią mokinio veiklą pateikiant įvairias užduotis, skirtas 

taikomojo ir kūrybinio pobūdžio veiklai; 



5.3 . diferencijuoti užduotis ir mokiniams keliamus reikalavimus pagal įgytų žinių ir 

gebėjimų lygį; 

5.4 . individualizuoti mokinių darbą atsižvelgus į jų gebėjimus, mokymosi stilių, 

ugdimosi poreikius, polinkius ir interesus; 

5.5 . padėti mokytojui įvertinti mokinių pasiekimus ir patiems mokiniams įvertinti savo 

rezultatus, išskirti pasiekimus, problemas ir spragas, numatyti tolesnes mokymosi perspektyvas. 

6. Mokytojo knyga padeda planuoti, organizuoti, diferencijuoti ir individualizuoti 

ugdymo procesą dirbant su vadovėliu ir teikia ugdymo procesui reikalingos papildomos medžiagos. 

Pagrindinės mokytojo knygos funkcijos yra šios: 

6.1 . padėti planuoti, organizuoti, diferencijuoti ir individualizuoti, vertinti mokymo ir 

ugdymo procesą atsižvelgus į mokinių amžių, gebėjimus, dalyko ypatybes; 

6.2 . siūlyti mokymo strategijas ir veiklas, pritaikytas įvairiems mokinių ugdimosi 

poreikiams ir mokymosi stiliams; 

6.3 . pateikti papildomos mokymo  medžiagos, kuri padėtų veiksmingiau siekti 

bendrosiose programose apibrėžtų pasiekimų. 

7. Vadovėlis, mokytojo knyga ir vadovėlį papildančios mokymo priemonės, kuriuos 

tarpusavyje sieja bendra sudarymo idėja, turinys ir metodinė sąranga, sudaro vadovėlio komplektą. 

8. Priešmokyklinio ugdymo priemonių paskirtis – ugdyti aktyvų, smalsų, savo 

gebėjimais pasitikintį priešmokyklinio amžiaus vaiką, sudaryti jam prielaidas toliau sėkmingai 

ugdytis mokykloje. 

9. Specialiosios mokymo priemonės parengtos ir pritaikytos specialiųjų poreikių 

mokiniams ugdyti. Jos padeda plėtoti specialiųjų poreikių mokinių žinias, gebėjimus, skatina 

motyvaciją mokytis. 

10.  Skaitmeninės mokymo priemonės (mokomoji programinė, techninė įranga ir 

metodinė medžiaga) naudojamos mokymui ir mokymuisi, mokinių mokymosi motyvacijai skatinti 

ir mokymuisi individualizuoti. 

11.  Ugdymo procesui skirta literatūra (programinė, informacinė, vaikų, metodinė 

literatūra) padeda ugdyti mokinių skaitymo ir kalbos įgūdžius, informacinius gebėjimus, teksto 

analizavimo įgūdžius, formuotis pilietinę savimonę.  

12.  Daiktai, medžiagos ir   įranga (darbo, kūrybos, informacinės ir vaizdinės priemonės) 

padeda mokiniams susipažinti su dalyko specifika, tobulina praktinius gebėjimus, teikia galimybių 

kūrybiškai atlikti užduotis, pagyvina ugdymo procesą. 

 

IV. VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ  ĮSIGIJIMAS 

 

13. Gimnazija gali įsigyti vadovėlius,  mokymo priemones  vadovaudamasi Galiojančių 

bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių  sąrašais, kurie skelbiami Švietimo ir mokslo ministerijos 

interneto svetainėje adresu www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/mokpriem.htm. 

14. Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokinio priemonėms įsigyti, 

gimnazija gali pirkti tik : 

- vadovėlius, esančius galiojančių vadovėlių sąraše ; 

-  tarptautinio bakalaureato vadovėlių; 

- užsienyje išleistų vadovėlių užsienio kalbai mokytis; 

- specialiųjų mokymo priemonių; 

- priešmokyklinio ugdymo priemonių; 

- vadovėlį papildančių priemonių (išskyrus pratybų sąsiuviniu); 

- mokytojų knygų; 

- ugdymo procesui reikalingos literatūros; 

- skaitmeninių mokymo priemonių; 

- daiktų, medžiagų ir įrangos (dalyko mokymui ir mokymuisi reikalingų darbo, kūrybos, 

informacinių ir vaizdinių priemonių), galimų pirkti mokymo priemonių sąrašas pridedamas 

(priedas). 

http://www.smm.lt/ugdymas/bendrasis/mokpriem.htm


  

15. Be mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams,  mokymo priemonėms įsigyti taip 

pat gali būti pirkimui panaudotos savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos. 

 

V. GIMNAZIJOS VADOVO ĮGALIOJIMAI 

 

16. Vadovėlių, jų komplekto dalių ir kt, įsigijimą koordinuoja gimnazijos direktorius: 

16.1. Nustato ir pateikia švietimo skyriui gimnazijos apsirūpinimo vadovėliais,  

mokymo priemonėmis tvarką. 

16.2. Paskiria atsakingą asmenį už vadovėlių užsakymą, pirkimą, apskaitą, išdavimą ir 

saugojimą. 

16.3. Paskiria atsakingą asmenį  už mokymo priemonių pirkimą, apskaitą ir saugojimą. 

16.4. Gimnazijos  tarybai pritarus šiai tvarkai, tvirtina įsigyjamų vadovėlių,  mokymo 

priemonių  sąrašus. 

 

VI. VADOVĖLIŲ UŽSAKYMO SUDARYMAS 

 

17. Naujų vadovėlių užsakymą vykdo darbo grupė, sudaryta iš gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui, bibliotekininkės, gimnazijos tarybos atstovo, metodinių grupių  pirmininkų. 

18. Atsakingas asmuo (bibliotekininkė kartu su grupe) peržiūri pageidavimus bei 

pasiūlymus ir parengia vadovėlių ir kt. priemonių užsakymą. 

19. Gimnazija sudaro pirkimo – pardavimo sutartis su leidėjais. 

20. Balandžio-gegužės mėnesiais mokyklos bibliotekininkė užsakymus pateikia 

leidėjams. 

21. Gavus išankstinio apmokėjimo sąskaitas, gimnazija operatyviai pristato Kultūros ir 

švietimo skyriaus buhalterijai. 

22. Leidėjai – tiekėjai ar jų įgaliotos institucijos vadovėlius pristato į Kultūros ir 

švietimo skyrių. 

23. Iš Kultūros ir švietimo skyriaus vadovėlius pasiima bibliotekininkė gavusi  

informaciją apie gavimą. 

. 

VII. VADOVĖLIŲ IR JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ PASISKIRSTYMAS TARP 

PAVALDŽIŲ MOKYKLŲ, MOKINIAMS PEREINANT IŠ VIENOS  

MOKYKLOS Į KITĄ 

 

24. Moksleiviams pereinat iš vienos mokyklos į kitą rajone, gimnazija gali perduoti, 

gavus tos mokyklos prašymą raštu, kitai mokyklai vadovėlius ir jų komplektų dalis (perdavimo ir 

priėmimo aktu) vieneriems metams, jei jų yra pakankamai savos gimnazijos mokiniams. 

 

_________________________ 

 

 

 

Parengė  

Bibliotekininkė          Vida Šateikienė 


