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BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2022 m.  

 

Tikslas: 

 Sudaryti palankias sąlygas kiekvieno mokinio aktyviam ugdymui(si), visapusiškai tenkinti gimnazijos bendruomenės narių informacinius 

poreikius, ugdyti kūrybiškumą, pilietiškumą, savo fondais, aplinka ir veikla dalyvauti ugdymo procese  bei padėti įgyvendinti gimnazijos 

ugdymo tikslus ir prioritetus. 

Uždaviniai :  

1. Ugdyti mokinių informacinius, darbo su informacija gebėjimus bei kompetencijas.  

2. Sistemingai vykdyti, inicijuoti renginius, akcijas, bendradarbiaujant su įvairių dalykų mokytojais.  

3. Analizuoti turimus išteklius ir gimnazijos bendruomenės informacijos poreikius, sistemingai kaupti ir turtinti bibliotekos fondus aktualiausia 

ugdymo procesui reikalinga literatūra.  

4. Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti mokinių kūrybiškumą ir saviraišką. 

Uždaviniai Priemonės, veikla Data Laukiamas  rezultatas 

 

 1. Ugdyti mokinių 

informacinius, darbo su 

informacija gebėjimu bei 

kompetencijas. 
 
 

 

1.1. Teikti individualią pagalbą skaitytojams 

išsirenkant knygą, ieškant tam tikros informacijos; 

 

Nuolat 

80%  mokinių gebės savarankiškai 

susirasti ir pasiimti į namus norimą knygą, 

laikysis bibliotekos taisyklių. 

 

 

1.2. Teikti pagalbą skaitytojams rengiantis 

pamokoms, renginiams, olimpiadoms; 

 

Pagal poreikį 

 

Skaitytojams bus suteikta pagalba. 

 



 

 
 

 

1.3. Naujų skaitytojų registracija, supažindinimas su 

bibliotekos taisyklėmis bei teikiamomis 

paslaugomis; 

 

  

Pagal poreikį 

 

Nauji skaitytojai žinos bibliotekos 

taisykles ir teikiamas paslaugas. 

 

1.4. 1 klasės mokinių ekskursija į biblioteką, 

supažindinimas su bibliotekos fondais, knygų 

paskirstymu lentynose, teikiamomis paslaugomis; 

 

 

Rugsėjis 

 

1 klasės mokiniai susipažins su biblioteka, 

bibliotekos fondais, knygų išdėstymu 

lentynose, teikiamomis paslaugomis 

 

1.5. Integruotų, informacinius gebėjimus ugdančių 

pamokėlių organizavimas. 

 

Pagal poreikį 

70%  mokinių gebės savarankiškai 

susirasti reikiamą informaciją žodynuose, 

enciklopedijose, gebės saugiai naudotis 

internetu. 

 

2. Sistemingai vykdyti, 

inicijuoti renginius, 

akcijas, 

bendradarbiaujant su 

įvairių dalykų 

mokytojais. 

 

2.1.Organizuoti parodas, skirtas rašytojų 

jubiliejams; 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

Mokiniai susipažins su rašytojų gyvenimo 

ir kūrybos faktais. Lavės skaitymo 

įgūdžiai. Mokiniai domėsis grožine 

literatūra, pajus skaitymo malonumą. 

 

2.2.Organizuoti parodas, skirtas valstybės 

šventėms: 

Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai ,,Jie žuvo, 

kad mes gyventume...“; 

 

 

 

Sausis 

 

 

Mokiniai prisimins svarbias valstybines 

šventes bei svarbias datas, pagilins 

istorijos žinias, ugdysis pilietiškumą, 

patriotiškumą. Vasario 16-ajai  -  Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai; 

Vasaris 

 

Kovo 11-ajai - Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai. 

Kovas 

 

 

 

2.3. Organizuoti susitikimą su rašytoju. 

 

 

Balandis 

Mokiniai susipažins su rašytojų, jo 

kūryba, tai skatins domėtis grožine 

literatūra. 

2.4. Tarptautinės vaikų knygos dienos minėjimas. 

 

 

Balandis 

Renginys paskatins mokinius domėtis 

knygomis, daugiau skaityti. 

2.5. Inicijuoti akciją ,,Grąžink švarų vadovėlį“. Gegužė –birželis Mokiniai ,,pagydys“ savo vadovėlius. 



 

2.6. Organizuoti aktyviems skaitytojams edukacinę-

pažintinę išvyką į M.Mažvydo biblioteką. 

Birželis 

 

Mokiniai turės galimybę aplankyti 

M.Mažvydo biblioteką, daugiau sužinoti 

apie knygos atsiradimą. 

 

 

2.7. Organizuoti akciją ,,Knygų Kalėdos“. 

 

 

Gruodis 

 

 

 

Padovanotos knygos praturtins 

bibliotekos knygų fondą, tenkins 

skaitytojų pageidavimus. 

 

3. Analizuoti turimus 

išteklius ir gimnazijos 

bendruomenės 

informacijos poreikius, 

sistemingai kaupti ir 

turtinti bibliotekos 

fondus aktualiausia 

ugdymo procesui 

reikalinga literatūra. 

 

3.1. Nupirkti naujos grožinės bei pažintinės 

literatūros, atsižvelgiant į ugdymo programas, 

laisvalaikio praleidimui, skaitymo kultūros bei 

bendram kultūriniam išprusimui didinti. 

 

 

Gavus lėšų 

 

Bibliotekos fondas bus atnaujintas: bus 

pirkta naujų knygų , nurašytos senos. 

Įsigijus naujų mokymo priemonių 

prisidėta prie ugdymo kokybės gerinimo. 

3.2. Organizuoti akciją „Nerandi knygos – 

užrašyk“. Mokiniai sudaro norimų nupirkti knygų 

sąrašą. 

Spalis Pagal skaitytojų sudarytą pageidaujamų 

knygų sąrašą bus perkamos naujos 

knygos. 

3.3. Supažindinti mokytojus su leidyklų 

pasiūlymais; 

Balandis Mokytojai žinos apie naujai išleistus 

vadovėlius. 

 

3.4. Ištirti poreikius 2022/2023 m.m. ir užsakyti 

vadovėlius;  

Balandis, geguže Vadovėlių fondas bus atnaujintas. 

 

3.5. Nurašyti pasenusias, praradusias aktualumą, 

neatitinkančias ugdymo programų turinio 

dokumentus. 

 

Gegužė Bus nurašyti susidėvėję ir pagal ugdymo 

programas netinkami vadovėliai. 

 

 

  

4. Sudaryti tinkamas 

sąlygas plėtoti mokinių 

 

4.1. Dalyvauti tarptautiniame projekte, skirtame 

mokyklų bibliotekų mėnesiui; 

 

 

Spalis 

 

Bus formuojami geresni skaitymo 

įgūdžiai, pasiektas aukštesnis skaitytojų 

kultūrinis lygis, ugdomas skaitytojų 

kūrybiškumas. 



kūrybiškumą ir 

saviraišką. 

 

4.2. Įtraukti moksleivius į bibliotekos parodų 

rengimą. 

 

Pagal poreikį Tai skatins mokinių kūrybiškumą, 

saviraišką. 

Dalyvauti pasitarimuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, siekiant įgyti bibliotekos vadybos kompetencijų, komandinio darbo 

gebėjimų; domėtis profesine literatūra, straipsniais spaudoje bei internete bibliotekininkystės klausimais. 

Bibliotekininkės Veiklos planas per metus gali būti koreguojamas. 

 

                                                                                                                                  Parengė  Marija Bukina, bibliotekininkė 


