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2016 METŲ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 

 

 

2015 metų veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė  

2015  metais bibliotekoje ir skaitykloje skaitė 471 skaitytojas: 65 suaugę ir 406 jaunuoliai.  Skaitytojams buvo išduoti 1994 leidiniai. Suaugusieji 

dažniausiai ima leidinius ir naudojasi jais mokyklos ribose, tuo tarpu jaunuoliai dažniausiai pageidauja pasiimti leidinius namo. Bibliotekoje ir 

skaitykloje apsilankė 9723 lankytojai.  

Per šiuos metus bibliotekos fondas papildytas 33 naujais leidiniais: knygomis ir kompaktiniais diskais. Juos gimnazijos biblioteka gavo iš Kauno 

rajono švietimo ir sporto skyriaus bei dalį jų dovanojo gimnazijos mokytojai bei mokiniai. Bendra leidinių kaina –  82,99 eurai.  Naujieji 

leidiniai, papildę bibliotekos fondą, yra įvairūs – tai grožinė literatūra,  žodynai, gamtos mokslų ir švietimo tematikos leidiniai, poezija. 

Vadovėlių fondas papildytas 520 vadovėlių, kurie kainavo 4996,29 eurus. Nurašyta 34 vienetai leidinių, kainavusių 721 eurą 83 centus.  

Per 2015-uosius mokyklos skaitykla gavo šiuos periodinius leidinius: “Kauno diena”, „Lietuvos rytas“, Kelionė su Bernardinai.lt”, „Valstybė”, 

„Naujasis židinys”, „Kultūros barai”, „Kariūnas“ , „Miškai“, „Artuma“, mėnraščius „Tėviškės gamta“ bei „Žalioji Lietuva“, savaitraštį „Žaliasis 

pasaulis“, taigi įvairaus amžiaus skaitytojams buvo reguliarių žinučių iš pačių įvairiausių sričių. Labiausiai skaitytojams patiko skaityti dienraščių 

aktualijas.  

Skaitykloje reguliariai vyksta įsimintinų datų paminėjimas ir parodos:  aptariamais metais tai buvo Laisvės gynėjų diena, paroda, skirta paminėti 

Vasario 16-ąją, Just. Marcinkevičiaus 85-mečiui, Spaudos atgavimo dienai, M.K. Čiurlionio, Vyt. Žilinskaitės jubiliejui paminėti. Minėti jų 

nesuplaukia minios, tačiau kiekvienas mokinys ar mokytojas, besidomintis kultūros ir metodinės informacijos sklaida, yra gerbiamas, svarbus ir 

laukiamas. Reguliarūs seminarai, integruotos ir neintegruotos pamokos, mokinių darbų ir mokyklos svečių paruošti pristatymai, mokyklos svečių 

darbas ir poilsis  – bibliotekos ir skaityklos erdvių kasdiena. Taip pat čia vyksta paskaitos, filmų ir TV laidų peržiūros, minėjimai, įvairių 

mokykloje veikiančių komisijų pasitarimai, mokinių tarybos renginiai, čia renkasi mokinių grupės aptarti ruošiamus renginius, juos rengia, 

bendrauja tarpusavyje ir pan.  Taip pat  čia mokytojai turi galimybę vesti  pamokas, naudodami multimediją, DVD grotuvą, televizorių ir 
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kompiuterius bei sukauptus vadovėlių, kitos literatūros, CD ir DVD diskus. Mokiniai savo ruožtu gali pristatyti savo darbus visai klasei ar 

savarankiškai mokytis, naudodamiesi kompiuteriais, sukaupta literatūra, žodynais, žinynais bei internetu, kurti projektinius darbus, dirbti 

grupėse, skaityti knygas, vartyti žurnalus, ruoštis pamokoms bei renginiams. 

Skaitykloje dažnai laiką leidžia tie, kurie nori pailsėti nuo triukšmo, turi papildomų užduočių  ar  laukia, kol prasidės kita pamoka 

1. Prioritetas: 

 Mokinių ir mokytojų darbo gimnazijos bibliotekoje ir skaitykloje optimizavimas. 

 

 1.Tikslas: 

Optimizuoti mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą, vienų – mokymo, kitų -  mokymosi motyvaciją, atsižvelgiant į aktualizuotą 

ugdymo turinį, nevienodus skirtingų poreikių grupių gebėjimus bei vieningą mokinių skatinimo sistemą, skleidžiant kultūrinę ir 

metodinę informaciją bibliotekos ir skaityklos erdvėse.  

  

 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS ATSAKINGI 
VYKDYTOJAI 

VYKDYMO 

TERMINAI 
PRIEŽIŪRA IŠTEKLIAI ANALIZĖ, 

VERTINIMAS, 

KOREKCIJA 

1.  Rengti 

parodas, skirtas 

paminėti įvairias 

minėtinas datas: 

rašytojų 

jubiliejus, 

istorines datas ir 

pan. 

Paminėti: 1991 sausio 11-

oji Laisvės gynėjų diena 

bibliotekininkė sausis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

Paminėti: tautosakininkui 

Leonardui Saukai - 85 
 

bibliotekininkė sausis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

Paminėti: Vasario 16-oji 
bibliotekininkė vasaris Administracija Bibliotekos 

fondas, 

Mokytojų 

informacinis 
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žmogiškieji pasitarimas 

Paminėti: 1990 kovo 11-

oji 

bibliotekininkė kovas Administracija Bibliotekos Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

Paminėti:  lit. meno 

kritikė, rašytoja Sofija 

Kymantaitė Čiurlionienei 

–130 (mirė 1958 12 01) 

bibliotekininkė kovas Administracija Bibliotekos Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

Paminėti: poetui, kritikui 

M. Martinaičiui - 80 

bibliotekininkė balandis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

Spaudos atgavimo diena 

bibliotekininkė gegužė Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

Paminėti: Okupacijos ir 

genocido diena  

bibliotekininkė birželis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

Paminėti: Birželio 

sukilimo diena 

bibliotekininkė birželis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

Paminėti: Lietuvos žydų 

genocido diena 

bibliotekininkė rugsėjis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 
 

 

Paminėti: Ramutei 

Skučaitei - 85 

 

bibliotekininkė 

 

spalis 

 

Administracija 

 

Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

 
Paminėti: Jonui 

Basanavičiui - 165 

bibliotekininkė lapkritis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

žmogiškieji 

Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 
 Dipukų leidybos knygų, 

sukauptų bibliotekoje, 

bibliotekininkė gruodis Administracija Bibliotekos 

fondas, 

Mokytojų 

informacinis 
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paroda žmogiškieji pasitarimas 

2. Naudoti visas 

turimas 

technologines 

priemones bei 

literatūrą, 

siekiant 

optimizuoti ir 

aktualizuoti 

ugdymą  

Prižiūrėti ir saugoti 

skaityklos kompiuterius 

bibliotekininkė Kiekvieno mėnesio 

2 pirmos dienos 

Administracija Kompiuteriai  

Nurodyti ar pateikti 

aktualius vadovėlių ar 

kitokių leidinių analogus 

bibliotekininkė gavus Administracija Leidiniai  

Pristatyti gautus leidinius bibliotekininkė leidinius gavus Administracija Leidiniai Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 

 Laiku išdalinti ir 

perdalinti vadovėlius 

bibliotekininkė  mokytojai Vadovėliai Klasių vadovų 

metodinės grupės 

pasitarimai 

 Pasiūlyti mokytojams 

gimnazijos integruotų 

programų temas 

aktualizuojančią literatūrą 

bibliotekininkė birželis mokytojai Litaratūra Direkcijos 

pasitarimas, 

mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 
 Paruošti sąrašą 

bibliotekos fonduose 

turimos literatūros, 

aktualios klasių vadovams 

bibliotekininkė vasaris klasių vadovai IT Klasių vadovų 

metodinės grupės 

pasitarimas 

 Paruošti sąrašą tėvams 

rekomenduojamos 

perskaityti literatūros, 

aktualios auklėjant bei 

motyvuojant jų vaikus 

bibliotekininkė kovas mokytojai IT TAMO 

 Rekomenduoti 

bibliotekos skaitytojams 

ir lankytojams skaityti 

straipsnius aktualiomis 

visuomenės gyvenimo 

temomis 

bibliotekininkė balandis, gegužė mokytojai, 

mokiniai 
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 Sukurti bibliotekos 

internetinį puslapį 

bibliotekininkė lapkritis  IT, 

žmogiškieji 

Mokytojų 

informacinis 

pasitarimas 
 

3. Atsižvelgiant į 

vieningą mokinių 

skatinimo 

sistemą, skatinti 

skirtingų 

gebėjimų 

mokinių ir 

mokytojų 

žingeidumą, 

tikslingai kviesti 

juos 

individualiems 

pokalbiams 

Domėtis, ką mokinys 

mėgsta skaityti, ar mėgsta 

iš viso – ir, atsižvelgiant į 

surinktą informaciją, 

siūlyti bibliotekos fondo 

turinį 

 
 

bibliotekininkė 

rugsėjis 
 
 

administracija  Su dalyvių grupe 

Supažindinti naujus 

mokinius su bibliotekos ir 

skaityklos veikla, 

taisyklėmis ir 

teikiamomis paslaugomis 

bibliotekininkė rugsėjis klasių auklėtojai, 

administracija 
Žmogiškieji Su dalyvių grupe 

Suteikti mokiniams 

informaciją, kur ieškoti 

literatūros, kurios jiems 

reikia, bet kurios negali 

pasiūlyti gimnazijos 

biblioteka 

bibliotekininkė balandis, gegužė administracija IT Su dalyvių grupe 

 

 

5. Laukiami rezultatai: 

       Visi skirtingų gebėjimų ir motyvacijos gimnazijos bendruomenės nariai -  nuolatiniai kultūrinės ir metodinės informacijos sklaidos vartotojai 

gimnazijos bibliotekos ir skaityklos erdvėse, kurios reorganizuotos į kultūrinės ir metodinės informacijos sklaidos centrą.                                                                                                                                                                                                                 

Bibliotekininkė  E. Raudaitienė 

 


