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PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO 

PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos bendrojo ugdymo dalykų 

vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato aprūpinimą 
bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, turimų vadovėlių perskirstymą, 
mokiniui pereinant iš vienos mokyklos į kitą mokyklos įgaliojimus. 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 
Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis (toliau – vadovėlis) – mokiniui skirta daugkartinio 

naudojimo spausdinta ar skaitmeninė mokymo priemonė, turinti metodinę struktūrą, padedanti siekti 
konkretaus ugdymo tarpsnio ar ugdymo srities, integruoto kurso, švietimo, mokslo ir sporto ministro 
tvirtinamoje dalyko bendrojoje programoje apibrėžtų pasiekimų. 

Mokymo priemonės – tiesiogiai mokymui(si) ir ugdymui(si) naudojamos spausdintos ar 
skaitmeninės mokymo priemonės,, daiktai, medžiagos ir  įranga. 

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė (toliau – duomenų bazė) – Švietimo 
portalo informacinės sistemos duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie įvertintus vadovėlius. 

 
II SKYRIUS 

APRŪPINIMAS BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO 
PRIEMONĖMIS 

 
3. Mokykla aprūpinama vadovėliais ir  mokymo priemonėmis vadovaujantis Bendrojo ugdymo 

dalykų vadovėlių ir  mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir  aprūpinimo jais tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 26 d. 
įsakymu Nr. V-755, Švietimo aprūpinimo standartais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir  
mokslo ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-2368 bei šiuo Aprašu. 

4. Mokykla už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, gali įsigyti tik 
įvertintų vadovėlių (apie juos informacija teikiama duomenų bazėje), mokymo priemonių, vadovėlių, 
priešmokykliniam ugdymui skirtų mokymo priemonių. 

5. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas, savininko teises ir  pareigas įgyvendinanti 
institucija (dalyvių susirinkimas) Švietimo, mokslo ir  sporto ministro nustatyta tvarka teikia 
informaciją Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai  ir  Švietimo ir jaunimo reikalų skyriui, apie 
mokymo lėšų, skirtų vadovėliams ir  kitoms mokymo priemonėms, panaudojimą. 
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6. Mokykla, vykdanti ikimokyklinio ugdymo programą, už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams 
ir kitoms mokymo priemonėms, perka priemonių, kurios ikimokyklinio ugdymo programoje 
numatytos kaip ugdymo turiniui įgyvendinti reikalingos priemonės. 

7. Be mokymo lėšų, skirtų vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, taip pat gali būti 
skiriama papildomai lėšų iš savivaldybės ir valstybės biudžetų. 

 
III SKYRIUS 

VADOVĖLIŲ PERSKIRSTYMAS 

 
8. Mokiniui pakeitus mokyklą, nepasibaigus mokslo metams: 
8.1. mokinį vadovėliais aprūpina mokykla, į kurią jis atvyko; 
8.2.  atvykusį naują mokinį nesant galimybių aprūpinti reikiamais vadovėliais, jų skolinimasi iš 

buvusios mokyklos, pasirašant vadovėlių panaudos sutartį iki mokslo metų pabaigos; 
8.3.  mokiniui, išvykusiam mokytis į kitą miestą ar rajoną, vadovėliai neperduodami. 
9. Keičiantis mokyklos tipui, klasių komplektų skaičiui, mokykla informuoja Švietimo ir 

jaunimo reikalų skyrių apie nebenaudojamus vadovėlius ir  perduoda juos kitoms mokykloms. 
10.  Laikinai nenaudojamus vadovėlius pagal poreikį mokykla skolina kitoms mokykloms. 
 

IV SKYRIUS 
MOKYKLOS ĮGALIOJIMAI 

 
11. Mokyklos vadovas: 
11.1. nustato vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir  

išdavimo mokiniams tvarką; 
11.2. paskiria už vadovėlių ir mokymo priemonių apskaitą, išdavimą ir saugojimą atsakingą 

asmenį; 
12. Mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba, priima sprendimus: 
12.1. dėl duomenų bazėje esančių įvertintų vadovėlių ar teisės naudotis skaitmeniniais 

vadovėliais įsigijimo už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms; 
12.2. dėl mokymo priemonių ar teisės naudotis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis įsigijimo 

už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir  kitoms mokymo priemonėms; 
12.3. dėl įvertintų vadovėlių ir  mokymo priemonių ar teisės naudotis skaitmeniniais vadovėliais 

ir  mokymo priemonėmis įsigijimo ne už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir  kitoms mokymo 
priemonėms; 

12.4. mokyklos tarybai pritarus, tvirtinti reikalingų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašus. 
13. Mokyklos vadovas, metams pasibaigus, iki kovo 1 d. mokyklos tarybai pateikia informaciją, 

kiek ir kokių vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijo mokykla per kalendorinius metus. Informacija, 
kiek ir kokių vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijo mokykla per kalendorinius metus, skelbiama 
mokyklos interneto tinklalapyje ir  Švietimo ir  jaunimo reikalų skyriui. 

 
_________________________________________ 


