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I. 2020 METŲ BIBLIOTEKOS-INFORMACIJOS CENTRO VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

1. Informacinė bibliotekos veikla. 

2021 metų bibliotekos fondą sudaro: 12938 knygos ir 13179 vadovėliai. 2020 metais 

nurašyta 3103 knygų ir 421 vadovėliai, o naujai gauta - 335 knygos ir 273 vadovėliai, užsakyti 9 

periodiniai leidiniai.  

Kasmet yra tikrinama, kaip mokiniai prižiūri vadovėlius. Ypatingas dėmesys buvo 

skiriamas pradinių klasių mokiniams, nes kitos klasės dirbo nuotoliniu būdu. Iš pradžių mokiniai ir 

klasių vadovai supažindinami su „Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo tvarkos aprašu“, o 

po to tikrinama, kaip vadovėliai tausojami (aplenkiami, nebraižomi, neplėšomi ir pan..) 

Pasidžiaugta, kad pradinių klasių mokiniai vadovėlius prižiūri. 

Vienas iš bibliotekos tikslų – nuolat reklamuoti gimnazijos biblioteką ir jos teikiamas 

paslaugas bendruomenės nariams. 

Aktuali informacija mokytojams buvo teikiama visus mokslo metus, reklamuojant naujai 

gautus informacijos šaltinius gimnazijos svetainėje ir pagal poreikį el. dienyne TAMO. 

Bibliotekoje įrengtas profesinio informavimo centras. Jame skelbiami internetiniai adresai, 

komplektuojami reklaminiai lankstinukai, kompaktinės plokštelės. Pravesta 7 užsiėmimai karjeros 

temomis įvairių klasių mokiniams: „Mano karjeros planas“, „Artimoji socialinė aplinka“. 2020 m. 

kovo 6 d. dalyvauta seminare Klaipėdoje tema „Ugdymas karjerai: mokytojų vaidmuo mokiniams 

renkantis profesiją“. Seminarą vedė žurnalo „Reitingai“ redaktorius Gintaras Serapinas. Lektorius 

kalbėjo apie tai, kokias klaidas daro mokiniai planuodami savo karjerą, ko galėtume pasimokyti iš 



profesinio orientavimo kitose šalyse ir ar karjeros testai tikrai padeda pasirinkti profesiją? Jis 

pristatė 40 informacijos šaltinių, padedančių tinkamai pasirinkti profesiją, akcentavo, kokias išvadas 

daryti leidžia gimnazijų, kolegijų ir universitetų reitingai ir ko iš jų galima pasimokyti? Su seminaro 

medžiaga buvo supažindinti 11–12 klasės mokiniai nuotoliniu būdu. 

Pačios bibliotekos ir jos teikiamų paslaugų reklama taip pat sudaro informacinę mokyklos 

bibliotekos veiklą. Kasmet bibliotekos veikla pristatoma naujai atėjusiems mokiniams, o atskiru 

susitarimu biblioteka pristatoma ir naujai atėjusiems dirbti įvairių dalykų mokytojams. 

2. Kultūrinė bibliotekos veikla. 

Kultūrinę bibliotekos veiklą sudarė įvairių parodų ruošimas, teminių renginių 

organizavimas, skaitymo programos vykdymas.  

II. SKAITOMUMO SKATINIMAS IR SKAITYMO PROGRAMOS VYKDYMAS 

3. Kiekvieną mėnesį vedama 5–3G klasių „Skaitomumo analizė“, kuri parodo, kaip 

mokiniai skaito mūsų gimnazijos bibliotekoje ir kitose bibliotekose. Skaitomumas nėra didelis, bet 

šaunu, kad gimnazijos mokiniai skaito ne tik mūsų bibliotekoje, bet ir kitose bibliotekose arba perka 

knygas patys. Skaitymo rezultatai mūsų gimnazijos bibliotekoje per 2020 metus: 5 klasė – 27 

knygos; 6 klasė – 31 knyga; 7 klasė – 50 knygų; 8 klasė – 8 knygos; 1Ga ir 1Gb klasė  – 0 knygų; 

2Ga – 8 knygos ir 2Gb – 15 knygų, 3G klasė – 73 knygos, 4G klasė – 60 knygų. Geriausiai skaitanti 

gimnazijos bibliotekoje klasė yra 3G klasė (per metus perskaityta 73 knygos), antroje – 4G klasė 

(60 knygų) ir trečioje  vietoje – 7 klasės mokiniai (50 knygų), o prasčiausiai – 1Ga ir 1Gb klasės 

mokiniai. Su skaitymo rezultatais supažindinami klasių auklėtojai bei tėvai. 

4. Akcija „Metų knygos rinkimai“ (knygų skaitymas ir balsavimas 3–4 ir 5–6 klasėse iki 

2021 m. vasario 14 d.). Sėkmingiausiai akcija vyksta pradinėse klasėse, sunkiau vyresnėse. Akcija 

reikalinga, nes supažindina mokinius su šiuolaikiniais lietuvių rašytojais bei jų kūryba. 

5. Teatro P iš Vilniaus poezijos spektaklis „Vakaras Š“. 2020 m. kovo 3 d. ir lapkričio 27 

d. (nuotoliniu būdu) Salantų gimnazijoje viešėjo du aktoriai iš Vilniaus Balys Ivanauskas ir Artūras 

Dubaka. Jie parengė programą „Vakaras Š“, skirtą lietuvių poeto Pauliaus Širvio 100 metų gimimo 

jubiliejui paminėti. Vyresniųjų klasių mokiniai bei mokytojai liko sužavėti originaliai pateiktu 

poezijos skaitymu. 

6. Išvyka į 21-ą Tarptautinę Vilniaus knygų mugę „Gyventi reikia be formulių, reikia būti 

atviram“. 2020 m. vasario 21 d.  40 gimnazijos merginų dalyvavo knygų mugėje.  Knygų mugė, 

kaip ir kasmet kvietė skaitytojas susitikti su rašytojais, dalyvauti diskusijose, pristatymuose, 

parodose, klausytis muzikos, eilių ir tiesiog gerai praleisti laiką su knygomis ir jas kuriančiais 

žmonėmis.   

7. Tarptautinė vaikų knygos diena neįvyko dėl pandemijos.  



8. Nuo 2017 m. vasario mėnesio Salantų gimnazija tapo „Vyturio“ skaitmeninių knygų 

bibliotekos prenumeratore. Užsiregistravusių skaitytojų skaičius apie 200.  

  9. Šiaurės šalių literatūros savaitė „Šiaurės šalys ir pasaulis“. Lapkričio 9–13 dienomis 

gimnazijoje vyko jau dvyliktoji Šiaurės šalių literatūros savaitė. Mokiniai balsu skaitė Šiaurės šalių 

rašytojų kūrinių ištraukas. 4-os klasės mokiniai gimnazijos bibliotekoje balsu skaitė norvegų 

rašytojos ir dailininkės Kristin Roskifte knygos „Visi iki vieno“ ištrauką. Knygos pavadinimas 

reiškia ir skaičiavimą drauge, ir tai, kad mes visi iki vieno esame svarbūs ir vertingi, todėl tekstą 

„Visi iki vieno“ skaitė visi mokiniai iki vieno... 6-os klasės mokiniai nuotoliniu būdu balsu skaitė 

švedų rašytojo Jacob Wegelius detektyvo „Žudiko beždžionė“ ištrauką, kuri kvietė į įspūdingą 

kelionę po visatą, kur karaliauja neišaiškinti nusikaltimai, beždžionė ir daugybė mįslingų paslapčių. 

9-os klasės mokiniai nuotoliniu būdu balsu skaitė islandų rašytojos  Auður Ava Ólafsdóttir romano 

„Randai“ ištraukas. Devintokai pasidalijo jautriomis įžvalgomis, perskaičius romano ištraukas.  

Skaitymus mokiniams padėjo paruošti lietuvių kalbos mokytojos J. Rapalienė ir A .Žeimytė bei 

pradinių klasių mokytojos J. Žiobienė ir R. Zorgevičienė. 

10. Informacinių gebėjimų ugdymo pamokos. Per visus metus bibliotekoje vyko 

informacinių gebėjimų ugdymo pamokos: „Knygos istorija ir dabartis“ (6 klasė), „Knygos 

struktūra“ (2 klasė), „Metų knygos rinkimai“ (3 klasė), „Pažintis su enciklopedijomis ir žodynais“ 

(4 klasė), „Pažintis su informaciniais leidiniais“ (5 klasė), „Knygnešiai“ (6 klasė). 

11. Klasės valandėlės „Pažintis su katalogais“ (5 klasei), „Kaip surasti lobį?“ (6 klasei) 

supažindino mokinius su bibliotekos katalogais ir struktūra. 

12. Akcija „Dovanoju knygą gimnazijai“, skirta Knygnešio dienai. Kiekviena klasė 

bibliotekai dovanojo po knygą. Padovanota 30 puikių knygų, kurias mokiniai skaitė ištisus metus. 

III. PARODOS 

13. Kitas bibliotekos tikslas – puoselėti estetinę bibliotekos aplinką, bendradarbiaujant su 

mokytojais ir įvairių klasių mokiniais. Atnaujintoje bibliotekoje 2020 metais parengta itin daug 

parodų: 

13.1. mokinių piešinių paroda „Pasaulis ir aš“. Už parodą atsakingi: technologijų 

mokytojas R. Jonušas ir bibliotekininkė B. Petrauskienė (2020 vasaris); 

13.2. mokinių piešinių paroda „Auksinis ruduo“. Už parodą atsakingi: technologijų 

mokytojas R. Jonušas ir bibliotekininkė B. Petrauskienė (2020 spalis); 

13.3. Užgavėnių kaukių paroda. Joje buvo eksponuojamos 33 kaukės. Parodą paruošė 

technologijų mokytojas R. Jonušas ir įvairių klasių gimnazijos mokiniai (2020 vasaris). 

13.4. Knygų parodos, skirtos žymiems lietuvių ir užsienio rašytojams (ištisus metus, 

atsakinga I. Žukauskaitė) 



Bibliotekoje vykstantis kultūriniai renginiai yra labai gerai vertinami („Gimnazijos 

renginių vertinimas 2020“). 

IV. PAGALBA BENDRUOMENEI 

14. Bibliotekininkės nuolat teikė pagalbą gimnazijos bendruomenei, rengiant įvairius 

renginius bibliotekoje: proto mūšius, viktorinas, netradicines pamokas, susitikimus su žymiais 

žmonėmis ir pan. Teikė pagalbą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams. 

V. METODINĖ VEIKLA 

15. Bibliotekoje reklamuojama naujausia metodinė literatūra, pranešimai, skirti 

pedagogams.  

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

16. Bibliotekininkės visus metus dalyvavo įvairiuose metodiniuose renginiuose: 

16.1. 2020-02-23 – pažyma už dalyvavimą internetinėje paskaitoje „Nuotolinis 

mokymas(is): „Microsoft Teams“ įrankio praktinis užsiėmimas“; 

16.2. 2020-03-23 – pažyma už dalyvavimą nuotoliniame seminare „Kaip ugdome ateities 

lyderius: emocinis intelektas „vs“ dirbtinis intelektas“; 

16.3. 2020-03-23 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotolinio mokymosi programoje „Apie 

vaikų pyktį“; 

16.4. 2020-03-23 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotolinių video mokymų projekte 

„Nuotolinis mokymas. Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“; 

16.5. 2020-03-23  – pažymėjimas už dalyvavimą internetinėje paskaitoje „Nuotolinis 

mokymas(is): „Microsoft Teams“ įrankio praktinis užsiėmimas“; 

16.6. 2020-03-24 – pažyma už dalyvavimą nuotoliniame seminare „Emocinio intelekto 

vystymas mokykloje“; 

16.7. 2020-03-24 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose „Koks yra tinkamiausias pedagogo padėjėjo vaidmuo?“ 

16.8. 2020-03-25 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotolinių video mokymų projekte „Video 

konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos nuotoliniam mokymui“; 

16.9. 2020-03-25 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniuose mokymuose „Greitas 

skaitymas“; 

16.10. 2020-03-26 – pažyma už dalyvavimą nuotoliniame seminare „Efektyvūs mokymo 

metodai“; 

16.11. 2020-03-27 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniuose mokymuose „Elektroninės 

paslaugos bibliotekoje“; 



16.12. 2020-03-30 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose „(Ne)matomas mokyklos gyvenimas internete“; 

16.13. 2020-03-31 – pažymėjimas už dalyvavimą internetinėje paskaitoje „Interaktyvus 

skaitymas. Kaip padėti vaikams užauginti meilę knygoms?“; 

16.14. 2020-04-20 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose „Kaip mokyti, jei vaikui, turinčiam ASS, reikia palengvintos ugdymo programos“; 

16.15. 2020-04-14–27 d. – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniuose mokymuose 

„Google produktų naudojimas bibliotekos veikloje“; 

16.16. 2020-04-28 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose „Komandinis darbas – kas sudaro už vaiko ugdymą atsakingą komandą?“; 

16.17. 2020-05-08 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniame seminare „Kaip sudominti 

paauglį knyga?“ ; 

16.18. 2020-05-18, 20 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniuose mokymuose 

„Informacinis raštingumas“; 

16.19. 2020-06-1–23 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotolinėje kvalifikacijos tobulinimo 

programoje „Microsoft Office 365 galimybės ir praktinis panaudojimas ugdymo procese“; 

16.20. 2020-06-25 – pažymėjimas už dalyvavimą skaitmeninio raštingumo mokymuose 

„Pristatymų rengimas“; 

16.21. 2020-09-18 – pažymėjimas už dalyvavimą mokymuose „Edukacija bibliotekoje: 

galimybės ir iššūkiai“; 

16.22. 2020-09-25 – pažymėjimas už dalyvavimą mokymuose „Projektų rengimas 

(pažengusiems)“; 

16.23. 2020-10-16 – pažymėjimas už dalyvavimą mokymuose „Vaikų ir paauglių skaitymo 

skatinimas“; 

16.24. 2020-10-28 – pažymėjimas už dalyvavimą mokymuose „Kaip paskatinti vaikus 

skaityti“; 

16.25. 2020-11-06 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniuose mokymuose „Bibliotekų 

veiklos rodikliai“; 

16.26. 2020-11-12 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniame seminare „Inovacijos ir 

biblioteka“; 

16.27. 2020-11-13 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniame seminare „Kaip be 

konfliktų ugdyti autizmo sutrikimą turinčius vaikus mokykloje?“ 

16.28. 2020-11-25 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniuose mokymuose „Lietuvos ir 

užsienio šalių bibliotekų veiklos gerosios patirtys“; 



16.29. 2020-11 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniame seminare „Renkuosi priimti 

kitokį. Biblioterapijos mokymai“; 

16.30. 2020-11-30 – pažymėjimas už dalyvavimą nuotoliniuose mokymuose „Inovacijų 

kūrimas ir valdymas mokyklų bibliotekose“; 

16.31. 2020-12-11 – pažyma už dalyvavimą nuotolinėje metodinėje valandoje 

„Bibliotekininko darbo patirtys“; 

16.32. 2020-12-20  –  padėka už dalyvavimą Šiaurės šalių literatūros savaitėje 2020. 

VII. 2021 METŲ SALANTŲ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS-INFORMACIJOS CENTRO 

VEIKLOS PRIORITETAI 

17. Tikslai: 

17.1. padėti augančiai kartai integruotis į informacinę visuomenę; 

17.2. skatinti skaitymą, populiarinti gimnazijos bibliotekos fondus ir teikti paslaugas visai 

gimnazijos bendruomenei; 

17.3. ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus, sudarant sąlygas asmenybei 

savarankiškai tobulėti; 

17.4. padėti ugdyti mokinių asmenybę ir socialinius gebėjimus; 

17.5. stiprinti bendradarbiavimą su Salantų mieto ir jo apylinkių institucijomis; 

17.6. skatinti lyderystę. 

18. Uždaviniai: 

18.1. padėti įgyvendinti gimnazijos prioritetus, aktyviai bendradarbiaujant su gimnazijos 

bendruomene; 

18.2. analizuoti turimus išteklius ir gimnazijos bendruomenės informacijos poreikius, 

sistemingai kaupti ir turtinti bibliotekos fondus aktualiausia, naujausia ugdymo procesui reikalinga 

grožine bei metodine literatūra; 

18.3. bendradarbiauti su specialistais, teikiančiais socialinę, psichologinę pagalbą 

mokiniams; 

18.4. kurti aplinką, padedančią mokiniams savarankiškai mokytis. 

 

 

 

 

 



VIII. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

I. INFORMACINĖ BIBLIOTEKOS VEIKLA 

Eil.

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdymo data Atsakingas asmuo 

1. 2. 3. 4. 

1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR NUORODŲ KŪRIMAS 

1.1. 

Teikti nuorodas ir informaciją 

aktualia tema mokytojams 

gimnazijos svetainėje  

www.salantai.kretinga.lm.lt,  

el. dienyne TAMO ir 

Microsoft Office 365 

platformoje 

Visus metus I. Žukauskaitė 

1.2. 

Nuolat komplektuoti ir 

reklamuoti medžiagą apie 

įvairias mokyklas 

Visus metus I. Žukauskaitė 

1.3. Vesti karjeros užsiėmimus 
Visus metus pagal 

atskirą planą 

V.  Gedvilienė 

I. Žukauskaitė 

Klasių vadovai 

Mokiniai 

1.4. 
Organizuoti Ugdymo karjerai 

dieną 
2021-11 

V. Gedvilienė 

K. Sungailaitė-Mockuvienė 

I. Žukauskaitė 

Klasių vadovai 

1.5. 
Organizuoti išvyką į studijų 

mugę 
2021-12 

V. Gedvilienė 

I. Žukauskaitė 

2. VADOVĖLIŲ FONDO KOMPLEKTAVIMAS 

2.1. Poreikių tyrimas Visus metus 
B. Petrauskienė 

Administracija 

2.2. 

Užsakyti naujus vadovėlius 

duomenų bazėje, patvirtintus 

Švietimo aprūpinimo centro ir 

suderintus su gimnazijos 

metodinių grupių pirmininkais 

Visus metus 

B. Petrauskienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Dalykų mokytojai 

Administracija 

2.3. 

Naujus vadovėlius paruošti 

išdavimui, sutvarkyti jų 

apskaitą, katalogą ir išduoti 

skaitytojams 

Visus metus 
B. Petrauskienė 

I.  Žukauskaitė 

2.4. 

Domėtis, kaip mokiniai tausoja 

vadovėlius, ar aplenkia juos, 

suklijuoja 

2021 m. I pusmetis 

B. Petrauskienė 

Klasių auklėtojai 

Dalykų mokytojai 

2.5. 
Surinkti vadovėlius, sutvarkyti 

jų apskaitą ir katalogą 
Visus metus 

B. Petrauskienė 

2.6. 

Nebeatitinkančius ugdymo 

programų vadovėlius išimti iš 

fondo, sutvarkyti apskaitą 

Visus metus 

3. BIBLIOTEKOS FONDO KOMPLEKTAVIMAS IR REKLAMA 

3.1. Poreikių tyrimas iki 2021-10 
I. Žukauskaitė 

Administracija 



1. 2. 3. 4. 

3.2. 

Užsakyti informacinę, 

programinę, mokslo 

populiarinimo, vaikų, metodinę 

literatūrą, atsižvelgiant  į 

atnaujintas bendrąsias ugdymo 

programas 

2021-11/12 

Bibliotekininkės 

Dalykų mokytojai 

Administracija 

3.3. 

Naujas knygas paruošti 

išdavimui per 3 dienas, 

sutvarkyti jų apskaitą 

Visus metus 

Bibliotekininkės 3.4. 

Skelbti informaciją apie naujas 

knygas internetinėje svetainėje 

www.salantai.kretinga.lm.lt bei 

el. dienyne TAMO pagal 

poreikį 

Visus metus 

3.5. Perregistruoti skaitytojus 2021-09 

3.6. 
Parinkti bibliotekos klientams 

knygas pagal atskiras temas 
Visus metus 

3.7. 

Paruošti Metinę bibliotekos 

ataskaitą ir pristatyti į Švietimo 

skyrių 

iki 2021-02 
I. Žukauskaitė 

Administracija 

II. KULTŪRINĖ BIBLIOTEKOS VEIKLA 

1. KNYGŲ PARODOS 

1.1. 
Ruošti knygų parodas, skirtas 

žymiems rašytojams 

Visus metus 

pagal 2021-ųjų metų 

minėtinų datų 

kalendorių 

I. Žukauskaitė 

2. TEMINĖS DARBŲ PARODOS 

2.1. Užgavėnių kaukių paroda 2021-02 
R. Jonušas 

I. Žukauskaitė 

2.2. 

Salantų gimnazijos mokinės 

I.Rimkutės kūrybinių darbų 

paroda 

  

2021-03 B. Petrauskienė 

2.3. 
Kūrybinių darbų paroda, skirta 

šv. Velykoms 
2021-04 

R. Jonušas 

I. Žukauskaitė 

2.4. 
Gimnazijos abiturientų 

egzamininių darbų paroda 
2021-10 

B. Petrauskienė 

R. Jonušas 

2.5. 
Gimnazijos mokinių piešinių 

paroda „Spalvota žiema“ 
2021-12 

B. Petrauskienė 

R. Jonušas 

2.6. Kalėdinių atvirukų paroda 2021-12 
I. Žukauskaitė 

D. Kazlauskaitė 

3. RENGINIAI 

3.1. 
Popietė, skirta Tarptautinei 

vaikų knygos dienai 
2021-04 

I. Žukauskaitė,  

K. Sungailaitė-Mockuvienė, 

pradinių klasių mokytojai 

3.2. 
Akcija „Dovanoju knygą 

Gimnazijos bibliotekai“ 
2021-03 

K. Sungailaitė-Mockuvienė 

I. Žukauskaitė 

http://www.salantai.kretinga.lm.lt/


1. 2. 3. 4. 

3.3. 
Tarptautinis projektas „Šiaurės 

šalių literatūros savaitė“ 
2021-11 

I. Žukauskaitė 

Lietuvių kalbos mokytojai 

Pradinių klasių mokytojai 

Mokiniai 

3.4. Šviesos ir žodžio šventė 2021-11 

I. Žukauskaitė 

Lietuvių kalbos mokytojai 

Mokiniai 

3.5. Knygų ištraukų skaitymai 2021-11 

I. Žukauskaitė 

Lietuvių kalbos mokytojai 

Mokiniai 

4. SKAITYMO SKATINIMAS 

4.1. 

Organizuoti išvyką į 

Tarptautinę Vilniaus Knygų 

mugę geriausiai skaitantiems 

vyresniųjų klasių mokiniams 

2021-05 
A. Žeimytė 

I. Žukauskaitė 

4.2. 

Kartą per pusmetį supažindinti  

klasių auklėtojus apie jų klasės 

mokinių skaitymą 

2021 m. 
I. Žukauskaitė 

Klasių auklėtojai 

4.3. 
Akcija „Metų knygos rinkimai 

2021“ 

 

Iki 2022-02 

Bibliotekininkės 

4.4. 

Reklamuoti metų knygas, 

išdalinti jų  komplektus, 

organizuoti balsavimus 

2–4 klasės 

Pradinių klasių mokytojai 

5–8 klasės 

Lietuvių kalbos mokytojai 

4.5. 

Dirbti su knygų skolininkais 

(reikalauti mokslo metų 

pabaigoje grąžinti knygas, 

atlyginti už prarastas) 

2021-07 
Bibliotekininkės 

Klasių vadovai 

4.6. 

Organizuoti „Vyturio” 

skaitmeninių knygų bibliotekos 

naudojimą gimnazijoje 

iki 2021-02 B. Petrauskienė 

4.7. 

Vesti netradicines pamokas 

bibliotekoje: Pažintis su 

žurnalais „Laimiukas“ ir 

„Lututė“ 

2021-12 
I. Žukauskaitė 

4-os klasės mokiniai 

4.8. 

Vesti netradicines pamokas 

bibliotekoje: Pažintis su 

žurnalu „Iliustruotas mokslas“, 

„Ar žinai, kad?“ 

2021-12 
R. Liekytė 

3G klasės mokiniai 

5. DVD FILMŲ PERŽIŪRA 

Filmų apie lyderius peržiūra ir aptarimas per integruotas pamokas: 

5.1. 
Dievas į Ruandą grįžta naktį: 

apie misionierių H. Šulcą 

Visus metus pagal 

poreikį nuo 7 klasės 

I. Žukauskaitė 

N. Kvedarienė 

Mokiniai 

 

 



1. 2. 3. 4. 

5.2. 
Nikas Vujičičius. Patyčios turi 

baigtis 
Visus metus pagal 

poreikį nuo 5 klasės 

I. Žukauskaitė 

N. Kvedarienė 

Mokiniai 

5.3. 
Akmenorius, Vilius Orvidas: 

www.youtube.com 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

5.4. Knygnešiai: DVD 
Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

5.5. 
Knygnešiai 

filmaknygnesys.lt 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

5.6. 
Vytauto V. Landsbergio filmų 

antologija: DVD 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

5.7. 

Nenugalimas. Filmas apie 

Adolfą Ramanauską-Vanagą: 

DVD 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

5.8. 

Epitafija ant poeto kapo. Einu 

(apie poetą Vincą Mykolaitį 

Putiną): DVD 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

6. KULTŪRINIŲ RENGINIŲ PASIŪLA BENDRUOMENEI (NUOTOLINIU BŪDU) 

6.1. 

Virtualūs pokalbiai su akcijos 

„Metų knygos rinkimai 2020“ 

autoriais  

https://www.youtube.com/play

list 

 Visus metus 

I. Žukauskaitė 

Lietuvių kalbos mokytojai 

Pradinių klasių mokytojai 

6.2. 

Virtualus Lietuvos rašytojų 

sąjungos projektas  

„Literatūros pamokos“ 

https://www.facebook.com/ras

ytojai/posts/ 

Visus metus 

I. Žukauskaitė 

Lietuvių kalbos mokytojai 

 

6.3. 

Virtualus Teatro P projektas 

„Balio anketa“ 

https://www.facebook.com/teat

rasp/ 

Visus metus 

I. Žukauskaitė 

Lietuvių kalbos mokytojai 

 

6.4. 

Virtualus rašytojos Eglės 

Baliutavičiūtės knygos 

„Keistuoliai“ pristatymas 

nuotoliniu būdu 

2021-05 
I. Žukauskaitė 

 

6.5. 

Virtualios „Kitokios pamokos“ 

su leidykla „Tikra knyga“ 

https://www.youtube.com/watc

h?v=T-FR66m7yAA 

2021-04 
I. Žukauskaitė 

Pradinių klasių mokytojai 

6.6. 

 

 

 

Susitikimų su žymiais 

žmonėmis (lyderiais) 

organizavimas 

Visus metus 

A. Zebitienė 

I. Žukauskaitė 

 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/playlist
https://www.youtube.com/playlist
https://www.facebook.com/rasytojai/posts/
https://www.facebook.com/rasytojai/posts/
https://www.facebook.com/teatrasp/
https://www.facebook.com/teatrasp/
https://www.youtube.com/watch?v=T-FR66m7yAA
https://www.youtube.com/watch?v=T-FR66m7yAA


III. BENDRUOMENĖS MOKYMAS 

1. 2. 3. 4. 

1. PAGALBA MOKYTOJAMS 

1.1. 

Pristatyti naujai atėjusiems 

mokytojams jų dalyko 

mokomąsias kompiuterines 

priemones, esančias 

bibliotekoje 

Visus metus 
I. Žukauskaitė 

Dalykų mokytojai 

1.2. 

Nuolatinė naujai gautų 

informacijos šaltinių (knygų, 

kompaktinių diskų, mokomųjų 

programų, periodikos ir kt.) 

reklama bei jų pristatymas 

Visus metus 

I. Žukauskaitė,  

Dalykų mokytojai 

 

1.3. 

Pagalba mokytojams, 

organizuojant pamokinę ir 

nepamokinę bibliotekos veiklą 

Visus metus 
Įvairių dalykų mokytojai, 

padedant bibliotekininkei 

1.4. 

Pagalba mokytojams, ruošiant 

medžiagą specialiųjų poreikių 

turintiems mokiniams  

Visus metus 

Logopedė, specialusis 

pedagogas, padedant 

bibliotekininkėms 

2. PAGALBA MOKINIAMS 

2.1. 

Nuolat reklamuoti mokiniams 

šiuolaikines kompiuterines 

technologijas. Skatinti jas 

naudoti 

Visus metus 
I. Žukauskaitė 

Įvairių klasių mokiniai 

2.2. 

Teikti individualias 

konsultacijas mokiniams, 

atliekantiems savarankiškas 

užduotis bibliotekoje 

Visus metus 
I. Žukauskaitė 

Įvairių klasių mokiniai 

2.3. 
Teikti pagalbą specialiųjų 

poreikių turintiems mokiniams  
Visus metus 

I. Žukauskaitė,  

B. Petrauskienė 

SUP mokiniai 

3. PAGALBA TĖVAMS 

3.1. 

Paskaita tėvams  

„Kultūrinių renginių įtaka 

jaunam žmogui“ 

Visus metus 

I. Žukauskaitė, A. Žeimytė 

Klasių auklėtojai 

Tėvai 

IV. METODINĖ BIBLIOTEKOS VEIKLA 

1. 

Nuolatinis Metodinio 

informacijos centro pildymas 

naujais informacijos šaltiniais, 

nuorodomis bei jų reklama 

Visus metus 
I. Žukauskaitė 

Administracija 

V. KOPIJAVIMO, SPAUSDINIMO PASLAUGOS 

1. 

Nuolat teikti kopijavimo, 

spausdinimo paslaugas 

bendruomenės nariams ir 

tvarkyti apskaitą 

Visus metus 
B. Petrauskienė 

I. Žukauskaitė 

2. 

Nuolat teikti IKT paslaugas 

(diplomų, padėkos raštų ir kt. 

maketavimas, redagavimas ir 

atspausdinimas) 

Visus metus B. Petrauskienė 



VI. INFORMACINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS 

Eil.

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo 

data 
Gebėjimai 

Atsakingas 

asmuo 
1. 2. 3. 4. 5. 

1. 

Klasės valandėlė pirmokams 

„Pažintis su biblioteka: 

 Biblioteka, jos fondai, 

skyriai; 

 Knygų įvairovė: teminė, 

formatinė, žanrinė; 

 Gimnazijos bibliotekos 

taisyklės: įrašymas į 

biblioteką. 

 Knygos tausojimas: 

skaitymo higiena“ 

2021-05 

Sugebėjimas 

orientuotis 

bibliotekoje 

I. Žukauskaitė 

D. Žilinskienė 

2. 

Informacinių gebėjimų 

ugdymo pamoka 5 klasei 

„Mano augintinis“ 

2021-09 

Grupinis darbas, 

kompiuterinių 

įgūdžių lavinimas 

I. Žukauskaitė 

R. Bumblienė 

3. 

Informacinių gebėjimų 

ugdymo pamoka 2 klasei 

„Knygos struktūra: viršelis, 

nugarėlė, priešlapis, puslapiai; 

Knygos aparatas: autorius, 

pavadinimas, iliustracijos, 

anotacija. Knygos priežiūra“ 

2021-10 

Knygos, kaip 

rašytinės 

komunikacijos 

priemonės, 

pažinimas, 

išskirtinės jos 

reikšmės suvokimas 

I. Žukauskaitė 

D. Žilinskienė 

4. 

Informacinių gebėjimų 

ugdymo pamoka 3 klasės 

mokiniams „Informaciniai 

šaltiniai. Skaitymo dienoraštis. 

„Lobių ieškojimas“ 

2021-09 

Abėcėlės žinių 

pritaikymas, ieškant 

informacijos. 

Informacijos šaltinių 

vietos nustatymas 

bibliotekoje. 

I. Žukauskaitė 

A. Zaleckienė 

R. Jokužienė 

 

5. 

Informacinių gebėjimų 

ugdymo pamoka 4 klasės 

mokiniams 

„Pažintis su enciklopedijomis 

ir žodynais. Pažintis su 

abėcėliniu ir sisteminiu 

katalogais“ 

2021-11 

Reikiamos 

informacijos 

suradimas 

informaciniuose 

leidiniuose. 

I. Žukauskaitė 

R. Jonauskas 

V. Budrys 

6. 

Informacinių gebėjimų 

ugdymo pamoka 6-okams 

„Knygos istorija ir dabartis” 

2021-10 

Skaidrių 

demonstravimas, 

pažintis su 

biblioteka, knygų 

serijomis, katalogais 

I. Žukauskaitė 

L. Vaitkuvienė  

7. 

Viktorina 6-okams „Knygnešių 

keliais”, skirta Knygnešio 

dienai 

2021-03 

Darbas su 

kompiuteriu, 

vadovėliais 

I. Žukauskaitė 

J. Rapalienė 



 

_____________________ 

 

 

   

Bibliotekos vedėja                                                                                 I. Žukauskaitė 

1. 2. 3. 4. 5. 

8. 

Klasės valandėlė „Pirmoji 

pažintis su katalogais. 

Literatūros sąrašo sudarymas“ 

Užsiėmimai 5 klasei per klasės 

valandėlę 

2021 10 

Informacijos šaltinių 

vietos nustatymas 

kataloguose; 

literatūros sąrašo 

sudarymas 

I. Žukauskaitė 

 

9. 
Klasės valandėlė 6-kams „Kaip 

surasti lobį?” 
2021-11 

Informacijos šaltinių 

vietos nustatymas 

bibliotekos 

kataloguose, 

spaudoje, 

informaciniuose 

leidiniuose, 

internete. 

M. Benetienė 

10. 

Informacinių gebėjimų 

ugdymas 5-12 klasėse teikiant 

individualias konsultacijas 

Visus metus 

Informacijos 

suradimas, atranka, 

apdorojimas ir 

pateikimas, 

naudojant turimus 

informacinius 

gebėjimus 

I. Žukauskaitė 

Įvairių klasių 

mokiniai 

11. 
Referatų, projektų rašymas ir 

pristatymas bibliotekoje 

 

Visus metus 

Darbo pristatymas, 

naudojant technines 

priemones 

VII. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

1. 
Dalyvauti rajono metodiniuose 

seminaruose, kursuose 

Per visus metus 

pagal atskirą planą 
Bibliotekininkės 

2. 
Dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose 
Visus metus 


