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VILNIAUS R. MOSTNSKIU MOKYKLOS.DAUGIAF'UNKCIO CENTRO
APRUPINIMO BENDROJO IUGDYMO DALYKU VADOVELIAIS IR MOKYMO

PRIEMONEMIS TVARKOS APRASAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tvarkos apraSe (toliau Apra5as) nustatoma Vilniaus r. Mosti5kiq mokyklos-
daugiafunkcio centro aprDpinimo bendrojo ugdymo dalykq vadoveliais ir mokymo priemonemis
tvarka.

2. Apra5e vartojamos s4vokos:
Bendrojo ugdymo dalykg vadov€liq duomenq bazd (toliau - duomenq bazd) - Svietimo

portalo informacines sistemos duonrenrl baze, kurioje kaupiama informacija apie ivertintus
vadovelius.

Mokymo priemon0s - tiesiog;iai mokymui(si) ir ugdymui(si) naudojamos spausdintos ar
skaitmenines mokymo priemones, daiktai, medZiagos ir iranga,

Bendrojo ugdymo dalyko vadovdlis (toliau - vadovelis) - mokiniui skirta daugkartinio
naudojimo spausdinta ar skaitmenine mokymo priemone, turinti metoding strukh-r4, padedanti
siekti konkretaus ugdymo tarpsnio ar ugdymo srities, integruoto kurso, Svietimo, mokslo ir sporto
ministro tvirtinamoje dalyko bendrojoje programoje (toliau - dalyko bendroji programa) apibreLtt4
pasiekimr4,

I(tos Apra5e vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme vartojamas
s4vokas.

II. VADOVELIU IR MOKYMO PRIEMONIV ISIGIJIMAS

3, UZ mokyrno le5as, skirtas vildoveliams ir mokymo priemonems, galima isigyti:
3.1. ivertintq vadoveliq (apie j uos informacija teikiama duomenq bazeje);
3.2. mokymo priemoniq;
3.3, prie5mokykliniam ugdymui skirtq mokymo priemoniq.
4. {staigos, vykdandios ikinrokyklinio ugdymo programas, uZ mokymo le5as, skirtas

vadoveliams ir kitoms mokymo priemonems, isigyja priemoniq, kurios ikimokyklinio ugdymo
proglamoje numatytos kaip ugdymo turiniui igyvendinti reikalingos priemonds.

5. UZ mokymo le5as, skirtas vadoveliams ir mokymo priemonems, mokyklos pirmiausia
isigyja reikalingq vadoveliq, o likusias le5as gali panaudoti kitoms mokymo priemonems isigyti.

6. Be mokymo le5q, skirtq vadoveliams ir kitoms mokymo priemonems isigyti, taip pat gali
buti skiliama papildomai le5q i5 savivreldybes ir valstybes biudZetq.

7. Mokyklos taip pat galt brlti aprUpinamos vadoveliais ir kitomis mokymo priemonemis
centralizuotai.



III. MOK]'KLOS VADOVO IGALIOJIMAI

8, Mokyklos vadovas:
8.1. nustato vadoveliq ir motriymo priemonirl isigijimo, priemimo, apskaitos, saugojimo ir

iSdavimo mokiniams tvark4;
8.2' paskiria atsakingus asmenis uZ vadoveliq ir mokymo priemoniq apskait4, isdavim4 ir

saugojim4.
9. Mokyklos vadovas, suderintis su mokyklos taryba, priima sprendimus.
9.1. del duomenq bazeje esandiq ivertintq vadoveliq ar teises naudotis skaitmeniniais

vadoveliais isigijimo uZ mokymo le5a,s, skirtas vadoveliams ir kitoms mokymo priemonems;
9.2' del mokymo priemoniq ar teises naudotis skaitmeninemis mokymo priemonemis

lsigijimo uZ mokymo ldsas, skirlas vadoveliams ir kitoms mokymo priemonems;
9,3, del fvertintq vadoveliq ir mokymo priemoniq ar teises naudotis skaitmeniniais

vadoveliais ir mokymo priemonemis isigijimo ne uL mokymo le5as, skirtas vadoveliams ir kitoms
mokymo priemondms.

10' Mokyklos vadovas, metams pasibaigus, iki kovo 1 d" mokyklos tarybai pateikia
informacij4, kiek ir kokiq vadoveliq ir mokymo priemoniq isigijo mokykla per kalendoriniui metus.
Informacija, kiek ir kokiq vadoveliq ir mokymo priemoniq isigijo mokykla per kalendorinius metus,
skelbiama mokyklos interneto tinklalapyj e.

IV. TURIMU VADOVELIIJ PERSKIRSTYMAS SAVIVALDYBES MOKYKLOMS

11. Turimi vadoveliai ir mokymo priemones perskirstomi Vilniaus rajono savivaldybes
mokykloms tokia tv arka:

11.1. per mokslo metus mokiniams pereinant i5 vienos savivaldybes mokyklos ikit4
savivaldybes mokykl4, skolinami tr[kstami vadoveliai, kuriq mokiniai negauna kitoje mokykloje,
iki mokslo metq pabaigos, o po to grqzinamr atgal ijuos skolinusi4 mokykl4;

11'2. savivaldybes mokyklose sumaZejus mokiniq ir esant jose atliekamq vadoveliq, jie
skolinami arba perduodami kitoms sa"uivaldybes mokykloms, huriose padaugeja mokiniq;

11.3, reorganizuojant arba pertvarkant savivaldybes mokyklas, jq turimi vadoveliai ir
mokymo priemones perduodamos toms savivaldybes mokykloms, i kurias pereina mokytis
mokiniai.


