


klasės valandėlės 5-ams „Darbo paskirtis ir karjeros samprata“ ir abiturientams „Kokią specialybę 

rinktis, kad nereikėtų stoti į bedarbių gretas?“  

2021 metų rudenį dalyvavau konkurse „Laiškas bibliotekininkui“, kurį organizavo 

Lietuvos bibliotekininkų draugija. Šio konkurso nelaimėjau, bet buvau pakviesta dalyvauti 

konferencijoje „Biržiškos skaitymai’21“, kuri vyko Klaipėdos dramos teatre. Konferencijos tema 

„Profesinis identitetas: lūkesčiai ir realybė”.  Konferencijoje labai įdomiai buvo pristatytos 

mokytojo, policininko, kultūros darbuoto, bibliotekininko specialybės. Lektoriai bandė atsakyti į 

klausimą, kas tai yra profesinis identitetas ir kodėl renkantis specialybę ar jau dirbant darbą ne 

apie užmokestį reikia galvoti, o kokia apskritai yra kiekvieno darbo esmė. Konferencijos medžiaga 

patalpinta internete (https://www.youtube.com/watch?v=2MMYmz0DJas), todėl su ja 2022 metais 

bus supažindinti vyresniųjų klasių mokiniai.  

Informacinę bibliotekos veiklą vertinu gerai, nors nuotolinis darbas dėl pandemijos trukdė 

užsiėmimams vykti sklandžiai. 

2. Kultūrinė bibliotekos veikla. 

Kultūrinę bibliotekos veiklą sudarė įvairių parodų ruošimas, teminių renginių 

organizavimas, filmų peržiūros, Šiaurės šalių literatūros savaitės organizavimas, skaitymo 

programos vykdymas. Iš viso biblioteka organizavo 30 renginių. 

Skaitomumo analizė. Kiekvieną mėnesį vedama 5–3G klasių skaitomumo analizė parodė, 

kaip mokiniai skaitė mūsų gimnazijos bibliotekoje ir kitose bibliotekose. Skaitymo rezultatai mūsų 

gimnazijos bibliotekoje per 2021 metus: 1a klasė – 33 knygos, 1b klasė – 18, 2a klasė – 26 

knygos, 2b klasė – 23 knygos, 3a klasė – 112 knygų, 3b klasė  - 22 knygos, 4a klasė – 65 knygos, 

4b klasė – 26 knygos, 5a klasė – 79 knygos, 5b klasė – 98 knygos, 6a klasė – 32 knygos, 6b klasė 

– 2 knygos, 7 klasė – 22 knygos, 8 klasė – 24 knygos, 1G klasė  – 9 knygos, 2Ga – 0 knygų ir 2Gb 

– 8 knygos, 3G klasė – 69 knygos, 4G klasė – 65 knygos. Geriausiai skaitanti klasė tarp pradinių 

klasių yra 3a klasė (112 knygų), antra vieta – 4a klasė (65 knygos); tarp 5-8 klasių pirmoje vietoje 

geriausiai skaitanti yra 5b klasė (98 knygos), antroje vietoje 5a klasė – 79 knygos, tarp I-IV G 

klasių pirmoje vietoje yra 3G klasė – 69 knygos, antroje vietoje - 4G klasė – 65 knygos. Su 

skaitymo rezultatais buvo supažindinti klasių auklėtojai bei tėvai. Akivaizdu, ši priemonė skatino 

skaitomumą, todėl ji bus tęsiama ir kitais metais. 

Tarptautinė vaikų knygos diena. Balandžio antroji – tai ne tik žymaus danų rašytojo 

Anderseno gimtadienis, bet ir vaikų knygos diena. Knygos dienos renginių ciklas gimnazijoje 

prasidėjo nuotoliniu susitikimu su vaikų rašytoja iš Vilniaus Egle Baliutavičiūte, kuri supažindino 

ketvirtokus su naujausia ką tik pasirodžiusia savo knyga „Keistuoliai“. Po to kiekviena pradinukų 

klasė gavo užduotį: nupiešti smagiausią gyvenime įvykusį nuotykį ir patiems padovanoti 

bibliotekai knygas, sukurtas iš savo nupieštų piešinių.  Trečioji užduotis – viktorinos. Mokiniams 

https://www.youtube.com/watch?v=2MMYmz0DJas


buvo paruoštos dvi viktorinos: „Mano knygelės dar plonos“ ir „Skaitai knygą – kaupi žinias“.  

Viktorina „Mano knygelės dar plonos“ sukurta, naudojantis „Kahoot“ programėle, sulaukė net 64 

dalyvių! O antrą viktoriną „Skaitai knygą – kaupi žinias“ mokiniai žaidė klasėse ir skaitykloje. 

Pabaigoje - tradiciškai padėkos raštais buvo apdovanoti geriausiai skaitantys vaikai. O jų tarp 

pradinukų šiemet – 19! Bendradarbiavimo su mokytojais dėka gimsta smagios knygos dienos šventimo 

idėjos. 

Skaitymo skatinimo projektas „Knyga – vasaros desertas!” Tai  jau šeštą kartą nuo 

birželio 1 iki rugpjūčio 31 dienos Lietuvoje vykstanti skaitymo skatinimo akcija „Vasara su 

knyga“.  Akcijos šūkis „Knyga – vasaros desertas!” kvietė atrasti, kad knyga, kaip ir desertas, 

suteikia saldumo, naujų spalvų, atgaivina mintis ir veda į nuotykį. Salantų gimnazijoje į skaitymo 

projektą įsitraukė 4-8 klasių mokiniai. Projekte dalyvavo apie 100 mokinių. Jie priėmė akcijos 

iššūkį perskaityti penkias knygas ir laimėti vertingus akcijos rėmėjų prizus.. Akcijos nugalėtojais 

tapo: Linas Mockus (5a klasė), Sibilė Tėja Žabinskaitė (5a klasė), Vidas Juras Žabinskas (5a 

klasė), Julius Vaičekauskis (5b klasė), Gabrielius Jonušas (6b klasė). Akcijos nugalėtojai ir kiti 

dalyvavę skaitymo akcijoje apdovanoti specialiais prizais.  

Šiaurės šalių literatūros savaitė. Lapkričio 15-19 dienomis gimnazijoje vyko jau 

tryliktoji Šiaurės šalių literatūros savaitė. Mokiniai balsu skaitė Šiaurės šalių rašytojų kūrinių 

ištraukas. 5-os klasės mokiniai gimnazijos bibliotekoje balsu skaitė suomių rašytojos Karin 

Erlandsson knygos „Perlų ieškotoja“ ištrauką, o 2G ir 8-os klasės mokiniai - švedų rašytojos Sally 

Salminen knygos „Katryna“ ištrauką. Skaitymus paįvairino nufilmuoti vaizdai iš Norvegijos, 

viktorinos ir kryžiažodžiai apie Šiaurės šalis. Skaitymus mokiniams padėjo paruošti lietuvių 

kalbos mokytojos. Šiaurės šalių literatūros savaitė suteikė džiaugsmo, nes balsu skaitomi tekstai 

atitiko amžiaus grupę.   

Visi skaitymo skatinimo projektai teikė didžiulę naudą, nes mokiniai skaitė knygas, 

kurios tik padėjo augti ir tobulėti.  

2021 metais bibliotekoje suorganizuotos dvi akcijos: 

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

bibliotekai padovanojo po knygą. Padovanotos 33 puikios knygos, kurias mokiniai skaitė ištisus 

metus.  

• Akcija „Padovanok bibliotekai stalo žaidimą“. Paskelbus akciją, stalo žaidimus 

padovanojo keturios gimnazijos klasės: 2a, 1G, 7, 4b bei šie asmenys: 5a klasės mokinys Linas Mockus, 

pradinių klasių mokytoja Daiva Žilinskienė ir direktorė Aušra Zebitienė. Iš viso padovanota 16 stalo 

žaidimų. Tokiu būdu 2021 metų gruodį gimnazijos skaitykloje įkurta žaisloteka. Žaidimai išpildė mokinių 

lūkesčius, nes jie laisvų pamokų metu ar laukdami autobuso po pamokų aktyviai juos žaidė. Smagu, kad 

stalo žaidimai vienijo klasės draugus. 



• Planuota akcija „Metų knygos rinkimai“ (knygų skaitymas ir balsavimas 3–4 ir 5–6 

klasėse iki 2021 m. vasario 14 d.) neįvyko. Pasikeitus akcijos taisyklėms, nebuvo išrinktos Metų 

knygos, todėl neįvyko pati akcija. Ji perkelta į kitus metus. 

2021 metais suorganizuota 50 parodų:  Užgavėnių kaukių paroda (2021 vasaris); Salantų 

gimnazijos mokinės Ivetos Rimkutės kūrybinių darbų paroda (2021 kovas); virtuali mokinių 

kūrybinių darbų paroda „Šv. Velykos – gražiausia pavasario šventė“ (2021 balandis); mokinių 

piešinių paroda „Rudens spalvos“ (2021 spalis); mokinių piešinių paroda „Spalvota žiema“ (2021 

gruodis); raštinės vedėjos Dovilės Kazlauskaitės atvirukų paroda „Šv. Kalėdos“ (2021 gruodis); 

knygų parodos, skirtos žymiems lietuvių ir užsienio rašytojams (visi metai). Parodos ugdė estetinį 

ir pažintinį skonį. 

Tarptautinė Vilniaus knygų mugė 2021 metais neįvyko dėl pandemijos, ji perkelta į 2022 

metus. 

Dėl pandemijos nepavyko parodyti filmų. Tikiuosi, kad kitais metais pavyks. 

Džiaugiuosi, kad bibliotekoje vykstantys kultūriniai renginiai yra gerai vertinami („Gimnazijos 

renginių vertinimas 2021“). 

3. Pagalba bendruomenei 

2021 metai bibliotekai patikėta dar viena funkcija: planšečių priežiūra. Bibliotekininkės 

tapo atsakingos už jų registraciją, išdavimą ir įkrovimą.  

Bibliotekininkės padėjo mokytojams organizuoti intelektualų komandinį žaidimą 

„Protmūšis“, kuriame dalyvavo 1G ir 2G klasės. Gruodžio mėnesį vykęs „Protmūšis“ buvo skirtas 

Tarptautinei antikorupcijos dienai.  

Taip pat bibliotekininkės padėjo vykdyti gimnazijoje organizuojamus bandomuosius 

elektroninius nuotolinius dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus bei elektroninius 

ketvirtos ir aštuntos klasės mokinių pasiekimų patikrinimus. 

Biblioteka visus metus teikė kopijavimo ir dokumentų skenavimo paslaugas. Per metus 

padaryta 10809 kopijų. 

Gimnazijoje ugdymo procesui persikėlus į nuotolinį ugdymą dėl pandemijos, 

bibliotekininkės visus mokslo metus vedė nuotolines pamokas SUP turintiems mokiniams. 

Bibliotekoje instaliuota „Smart“ lenta. Ji aktyviai naudojama ugdymo procese.  

Bibliotekoje kaupiama ir reklamuojama naujausia metodinė literatūra. 2021 metais 

bibliotekos kompiuteryje sukurtas katalogas, kur įdėta  nuskenuota padalijamoji medžiaga, įvairios 

užduotys, skirtos SUP turintiems mokiniams. Juo gali naudotis visi mokytojai. 

Manau, kad biblioteka teikė įvairiapusę pagalbą tiek mokytojams, tiek mokiniams. 

4. Informacinių gebėjimų ugdymas  



Per visus metus bibliotekoje vyko informacinių gebėjimų ugdymo pamokos: „Knygos 

istorija ir dabartis“ (6 klasė), „Knygos struktūra“ (2 klasė),  „Abėcėlė bibliotekoje“ (5 klasė 2 

grupė), „Pažintis su enciklopedijomis ir žodynais“ (4 klasė), „Pažintis su informaciniais leidiniais“ 

(5 klasė), „Knygnešiai“ (6 klasė). Klasės valandėlės „Pažintis su katalogais“ (5 klasei), „Kaip 

surasti lobį?“ (6 klasei) supažindino mokinius su bibliotekos katalogais ir struktūra. Informacinių 

gebėjimų ugdymo užsiėmimai skatino giliau susipažinti su biblioteka ir su vienu iš pagrindinių jos 

šaltinių – knyga. Jų dėka padidėjo bibliotekos lankomumas. 

5. Kvalifikacijos kėlimas 

Bibliotekininkės kėlė kvalifikaciją, dalyvaudamos įvairiuose metodiniuose seminaruose, 

mokymuose bei konferencijoje.  Per 2021 metus iš viso sudalyvauta 18-je metodinių užsiėmimų 

(153,5 val., tai yra vidutiniškai 25 dienos)  Jie užfiksuoti „Salantų gimnazijos darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo suvestinėje 2021“  ir tai atitinka bibliotekos darbuotojo kvalifikacijos 

tobulinimo reikalavimus. 

II. 2022 METŲ SALANTŲ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS-INFORMACIJOS CENTRO 

VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Tikslai: 

1. gerinti ugdymo kokybę, skatinant skaitymą, populiarinant gimnazijos bibliotekos 

fondus ir teikiant paslaugas visai gimnazijos bendruomenei; 

2. ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai 

tobulėti; 

3.  padėti ugdyti mokinių asmenybę ir socialinius gebėjimus; 

4.  ugdyti kultūrą suvokiančią asmenybę, gebančią kritiškai ją vertinti; 

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

6. skatinti lyderystę. 

2. Uždaviniai: 

1. padėti įgyvendinti gimnazijos prioritetus, aktyviai bendradarbiaujant su gimnazijos 

bendruomene; 

2. analizuoti turimus išteklius ir gimnazijos bendruomenės informacijos poreikius, 

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

grožine bei metodine literatūra; 

3. bendradarbiauti su specialistais, teikiančiais socialinę, psichologinę pagalbą 

mokiniams; 

4. kurti aplinką, padedančią mokiniams savarankiškai mokytis. 



III. 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 

V.Gedvilienė 

I. Žukauskaitė 

 

1.3. Vesti karjeros užsiėmimus 
Visus metus pagal 

atskirą planą 

V.  Gedvilienė 

I. Žukauskaitė 

Klasių vadovai 

Mokiniai 

2. VADOVĖLIŲ FONDO KOMPLEKTAVIMAS 

2.1. Poreikių tyrimas Visus metus 
B. Petrauskienė 

Administracija 

2.2. 

Užsakyti naujus vadovėlius,   

suderintus su gimnazijos 

metodinių grupių pirmininkais 

ir patvirtintus „Vadovėlių 

duomenų bazėje“ 

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 

Visus metus 

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 2022-10 
2. Žukauskaitė 

Administracija 

3.2. 

Užsakyti informacinę, 

programinę, mokslo 

populiarinimo, vaikų, metodinę 

literatūrą, atsižvelgiant  į 

atnaujintas bendrąsias ugdymo 

programas 

2022-11/12 

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 2022-09 

3.6. 
Parinkti bibliotekos klientams 

knygas pagal atskiras temas 
Visus metus 

3.7. 
Paruošti Metinę bibliotekos 

ataskaitą 
iki 2022-02 

I. Žukauskaitė 

B.Petrauskienė 

Administracija 

II. KULTŪRINĖ BIBLIOTEKOS VEIKLA 

1. KNYGŲ PARODOS 

1.1. 
Ruošti knygų parodas, skirtas 

žymiems rašytojams 

Visus metus 

pagal 2022-ųjų metų 

minėtinų datų 

kalendorių 

I. Žukauskaitė 

2. TEMINĖS DARBŲ PARODOS 

2.1. 

7-os klasės mokinių kūrybinių 

darbų paroda „Vasario 16-oji – 

Laisvės diena“ 

2022-02 
R. Jonušas 

I. Žukauskaitė 

2.2. Užgavėnių kaukių paroda 2022-02 
R. Jonušas 

I. Žukauskaitė 

2.3. 
Piešinių paroda „Mitinis 

pasaulis. Dievai ir deivės“  
2022-03 

R.Jonušas 

B. Petrauskienė 

2.4. 

Senųjų lietuviškų knygų 

paroda, skirta tarptautinei 

gimtosios kalbos dienai 

2022-03-05 
I.Žukauskaitė 

A.Stonkuvienė 

2.5. Piešinių paroda „Margi raštai“ 2022-04 
R. Jonušas 

I. Žukauskaitė 

2.6. 
Paroda „Gimnazijos pastato 

kelias“ 
2022-10 

B.Petrauskienė 

L.Vaitkuvienė 

2.7. 
Piešinių paroda „Mano 

angelas“ 
2022-12 

B. Petrauskienė 

R. Jonušas 

3. RENGINIAI 

3.1. 
Popietė, skirta Tarptautinei 

vaikų knygos dienai 
2022-04 

I. Žukauskaitė,  

pradinių klasių mokytojai 

3.2 Teatras P. Vakaras V 2022-04 
I.Žukauskaitė 

Kultūros pasas 

3.3. Knygiukų gamyba 2022-04 

I.Žukauskaitė 

Pradinių klasių mokytojai 

 

 

 

3.4. 
Tarptautinis projektas „Šiaurės 

šalių literatūros savaitė“ 

2022-11 

 

I. Žukauskaitė 

Lietuvių kalbos mokytojai 

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


Mokiniai 

3.5. Knygų ištraukų skaitymai 

I. Žukauskaitė 

Lietuvių kalbos mokytojai 

Mokiniai 

4. SKAITYMO SKATINIMAS 

4.1. 

Organizuoti išvyką į 

Tarptautinę Vilniaus Knygų 

mugę „Vaizdas kaip tekstas“ 

geriausiai skaitantiems 

vyresniųjų klasių mokiniams 

2022-02 I. Žukauskaitė 

4.2. 

Metų gale supažindinti  klasių 

auklėtojus apie jų klasės 

mokinių skaitymą 

2022-12 
I. Žukauskaitė 

Klasių auklėtojai 

4.3. 
Akcija „Metų knygos rinkimai 

2021“ 

 

Iki 2022-05 

Bibliotekininkės 

4.4. 

Reklamuoti metų knygas, 

išdalinti jų  komplektus, 

organizuoti balsavimus 

3–4 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) 

2022-07 
Bibliotekininkės 

Klasių vadovai 

4.6. 

Vesti netradicines pamokas 

bibliotekoje: Pažintis su 

žurnalais „Laimiukas“ ir 

„Lututė“ 

Per metus 
I. Žukauskaitė 

4-os klasės mokiniai 

4.7. 

Vesti netradicines pamokas 

bibliotekoje: Pažintis su 

žurnalu „Iliustruotas mokslas“, 

„Iliustruotoji istorija“ ir kt. 

Per metus 
R. Liekytė 

3G klasės mokiniai 

4.8.  
Mokyti skaityti mokinius, 

grįžusius iš užsienio 
Per metus 

I.Žukauskaitė 

mokiniai 

5. FILMŲ PERŽIŪRA 

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2022-ieji paskelbti: 

5.1. 
Jono Meko metais 

www.youtube.com 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

5.2. 

Romo Kalantos metais 

https://www.svietimonaujienos

.lt/2022-ieji-romo-kalantos-

metai/ 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

5.3. 

 

 

Rašytojos Ievos Simonaitytės 

metais  

Dokumentinis filmas „Ėvė. 

Mažosios Lietuvos rašytoja“ 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

5.4. 

Savanorystės metais 

https://www.youtube.com/watc

h?v=2DM_GxXREuY 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

http://www.youtube.com/


5.5. 

Monsinjoro Kazimiero 

Vasiliausko metais 

https://www.lrt.lt/mediateka/ira

sas/2210/dokumentinis-filmas-

monsinjoras 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

 

Ugdantys vertybes filmai apie žymius žmones: 

 

5.6. 
Dievas į Ruandą grįžta naktį: 

apie misionierių H. Šulcą 

Visus metus pagal 

poreikį nuo 7 klasės 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

 

5.7. 
Nikas Vujičičius. Patyčios turi 

baigtis 
Visus metus pagal 

poreikį nuo 5 klasės 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

5.8. 
Nenugalimas. Filmas apie 

Adolfą Ramanauską-Vanagą 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

5.9. 
Vytauto V. Landsbergio filmų 

antologija: DVD 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

5.10. 

Epitafija ant poeto kapo. Einu 

(apie poetą Vincą Mykolaitį 

Putiną) 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

5.11. 

Valstybės paslaptis. Dok. 

filmas apie prezidentę 

D.Gribauskaitę 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

5.12. 

Plaukikė Rūta Meilutytė 

https://www.lrt.lt/mediateka/ira

sas/2000076994/gyvenimo-

spalvos-ruta-meilutyte-

cempione-ne-tik-baseine-su-

depresija-susigrumusios-

merginos-ir-autisto-kestucio-

istorija 

Visus metus pagal 

poreikį 

I. Žukauskaitė 

Mokiniai 

6. KULTŪRINIŲ RENGINIŲ PASIŪLA BENDRUOMENEI  

6.1. 

Virtualūs pokalbiai su akcijos 

„Metų knygos rinkimai 2021“ 

autoriais  

https://www.youtube.com/play

list 

Iki 2022-05 

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. 

Virtualios „Kitokios pamokos“ 

su leidykla „Tikra knyga“ 

https://www.youtube.com/watc

Visus metus 
I.Žukauskaitė 

Pradinių klasių mokytojai 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000076994/gyvenimo-spalvos-ruta-meilutyte-cempione-ne-tik-baseine-su-depresija-susigrumusios-merginos-ir-autisto-kestucio-istorija
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000076994/gyvenimo-spalvos-ruta-meilutyte-cempione-ne-tik-baseine-su-depresija-susigrumusios-merginos-ir-autisto-kestucio-istorija
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000076994/gyvenimo-spalvos-ruta-meilutyte-cempione-ne-tik-baseine-su-depresija-susigrumusios-merginos-ir-autisto-kestucio-istorija
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000076994/gyvenimo-spalvos-ruta-meilutyte-cempione-ne-tik-baseine-su-depresija-susigrumusios-merginos-ir-autisto-kestucio-istorija
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000076994/gyvenimo-spalvos-ruta-meilutyte-cempione-ne-tik-baseine-su-depresija-susigrumusios-merginos-ir-autisto-kestucio-istorija
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000076994/gyvenimo-spalvos-ruta-meilutyte-cempione-ne-tik-baseine-su-depresija-susigrumusios-merginos-ir-autisto-kestucio-istorija
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000076994/gyvenimo-spalvos-ruta-meilutyte-cempione-ne-tik-baseine-su-depresija-susigrumusios-merginos-ir-autisto-kestucio-istorija
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


h?v=T-FR66m7yAA 

 

III. PAGALBA BENDRUOMENEI  

 

1. PAGALBA MOKYTOJAMS 

1.1. 

Reklamuoti naujai gautus 

informacijos šaltinius (knygas, 

kompaktinius diskus, 

mokomąsias programas, 

planšetes, periodiką ir kt.) ir 

skatinti juos naudoti 

Visus metus 
Dalykų mokytojai 

 

1.2. 

Teikti pagalbą mokytojams, 

organizuojant pamokinę ir 

nepamokinę bibliotekos veiklą 

Visus metus 
Įvairių dalykų mokytojai, 

padedant bibliotekininkei 

1.3. 

Teikti pagalbą mokytojams, 

ruošiant medžiagą SUP 

turintiems mokiniams  

Visus metus 

Logopedė, specialusis 

pedagogas, padedant 

bibliotekininkėms 

1.4. 

Teikti pagalbą administracijai, 

organizuojant elektronines 

nuotolines olimpiadas bei 

PUPP žinių patikrinimus 

Visus metus 
Bibliotekininkės 

Administracija 

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 SUP turintiems 

mokiniams  
Visus metus 

I. Žukauskaitė,  

B. Petrauskienė 

SUP mokiniai 

2.4. 
Pildyti žaisloteką naujais stalo 

žaidimais 
Visus metus B.Petrauskienė 

3. PAGALBA TĖVAMS 

3.1. 

Kurti internetines nuorodas 

tema 

„Kultūrinių renginių įtaka 

jaunam žmogui“ 

Visus metus 

I. Žukauskaitė 

Klasių auklėtojai 

Tėvai 

IV. METODINĖ BIBLIOTEKOS VEIKLA 

1. 

Nuolat pildyti bibliotekos 

fondą nauja metodine 

medžiaga 

Visus metus 
I. Žukauskaitė 

Metodinių grupių pirmininkai 

2. 

Skenuoti užduotis, skirtas SUP 

turintiems mokiniams ir pildyti 

katalogą 

Visus metus 
I. Žukauskaitė 

Mokytojai 

V. KOPIJAVIMO, SPAUSDINIMO PASLAUGOS 

1. 
Nuolat teikti kopijavimo, 

spausdinimo paslaugas 
Visus metus 

B. Petrauskienė 

I. Žukauskaitė 

https://www.youtube.com/watch?v=T-FR66m7yAA


bendruomenės nariams 

2. 

Nuolat teikti IKT paslaugas 

(diplomų, padėkos raštų ir kt. 

maketavimas, redagavimas ir 

atspausdinimas) 

Visus metus 

B. Petrauskienė 

I.Žukauskaitė 

 

 

 

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“ 

2022-12 

Sugebėjimas 

orientuotis 

bibliotekoje 

I. Žukauskaitė 

Pirmos klasės 

mokytojai 

2. 

Informacinių gebėjimų 

ugdymo pamoka 5 klasei 

„Mano augintinis“ 

2022-09 

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“ 

2022-10 

Knygos, kaip 

rašytinės 

komunikacijos 

priemonės, 

pažinimas, 

išskirtinės jos 

reikšmės suvokimas 

I. Žukauskaitė 

J.Žiobienė 

R.Zorgevičienė 

4. 

Informacinių gebėjimų 

ugdymo pamoka 3 klasės 

mokiniams „Informaciniai 

šaltiniai. Skaitymo dienoraštis. 

„Lobių ieškojimas“ 

2022-09 

Abėcėlės žinių 

pritaikymas, ieškant 

informacijos. 

Informacijos šaltinių 

vietos nustatymas 

bibliotekoje. 

I. Žukauskaitė 

D.Žilinskienė 

R.Stonkuvienė 

 

5. 

Informacinių gebėjimų 

ugdymo pamoka 4 klasės 

mokiniams 

„Pažintis su enciklopedijomis 

ir žodynais. Pažintis su 

abėcėliniu ir sisteminiu 

katalogais“ 

2022-11 

Reikiamos 

informacijos 

suradimas 

informaciniuose 

leidiniuose. 

I. Žukauskaitė 

R.Jokužienė 

A.Zaleckienė 



 

 

_____________________ 

 

 

   

Bibliotekos vedėja                                                                                 I. Žukauskaitė 

 

6. 

Informacinių gebėjimų 

ugdymo pamoka 6-okams 

„Knygos istorija ir dabartis” 

2022-10 

Skaidrių 

demonstravimas, 

pažintis su 

biblioteka, knygų 

serijomis, katalogais 

I. Žukauskaitė 

A.Žeimytė  

7. 

Viktorina 6-okams „Knygnešių 

keliais”, skirta Knygnešio 

dienai 2022-03 

 

Filmo peržiūra, 

informacijos paieška 

internete, 

vadovėliuose ir kt. 

I. Žukauskaitė 

L.Vaitkuvienė 8. Knygnešiai: DVD 

9. 
Knygnešiai 

filmaknygnesys.lt 

10. 

Klasės valandėlė „Pirmoji 

pažintis su katalogais. 

Literatūros sąrašo sudarymas“ 

Užsiėmimai 5 klasei per klasės 

valandėlę 

2022-10 

Informacijos šaltinių 

vietos nustatymas 

kataloguose; 

literatūros sąrašo 

sudarymas 

I. Žukauskaitė 

 

11. 
Klasės valandėlė 6-kams „Kaip 

surasti lobį?” 
2022-11 

Informacijos šaltinių 

vietos nustatymas 

bibliotekos 

kataloguose, 

spaudoje, 

informaciniuose 

leidiniuose, 

internete. 

S.Šikšniūtė 

R.Liekytė 

I.Žukauskaitė 

12. 

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 

13. 
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 

tobulinimo renginiuose 
Visus metus 


