Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos
2021–2022 mokslo metų veiklos plano
10 priedas
BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS
2021–2022 M. M.
I. 2020–2021 m. m. veiklos analizė
2020-2021 m. m. bibliotekos veiklos tikslas buvo: bibliotekos veiklų mokiniams aktyvinimas, esminių kompetencijų tobulinimas,
bendruomeniškumo ugdymas. Tikslas įgyvendintas iš dalies.
Tikslui įgyvendinti iškelti keturi uždaviniai.
Pirmajam uždaviniui (bendruomenės narių poreikių tenkinimas, bendradarbiavimo tobulinimas) įgyvendinti buvo pasirinktos šios
priemonės, kurios sėkmingai įgyvendintos: sistemoje MOBIS perregistruoti ir naujai užregistruoti skaitytojai, išduota ir priimta įvairi literatūra
bei vadovėliai, elektroninės laikmenos. Į mokyklų bibliotekų informacinę sistemą MOBIS suvesta nauja grožinė literatūra bei vadovėliai.
Mokytojai ir mokiniai apie naujai gautus leidinius informuoti knygų parodomis. Atlikta paieška pagal mokinių bei mokytojų užklausas, suteikta
pagalba mokiniams naudojantis bibliotekoje esančiais informacijos šaltiniais. Užsakant vadovėlius, mokymo priemones, grožinę bei metodinę
literatūrą, vyko glaudus bendradarbiavimas su dalykų mokytojais. Teikta pagalba bibliotekos lankytojams, dirbantiems su kompiuteriu ir
kopijavimo/spausdinimo aparatu. Nuolat teikta informacija apie studijas, mokymo įstaigas. I-ų klasių mokiniams organizuoti profesijos
pasirinkimo testai ir žaidimai. II–ų klasių mokiniams pravestos klasės valandėlės apie dalykų pasirinkimus.
Antrajam uždaviniui (knygų, spaudinių bei elektroninių laikmenų fondo kaupimas, atnaujinimas, komplektavimas ir tvarkymas.)
įgyvendinti buvo pasirinktos šios priemonės, kurios sėkmingai įgyvendintos: bibliotekos fondas papildytas grožine literatūra, žodynais, plakatais,
uždavinynais, mokytojo knygomis, skaitmeninėmis laikmenomis, vadovėliais. Siekiant geresnių egzaminų rezultatų, užsakyta šiuolaikiška,
efektyvi ir patikima internetinė sistema „Egzaminatorius“, padėsianti mokytojui ruošti, o mokiniams ruoštis brandos egzaminams.
Užsakyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2021-2022 mokslo metams. Peržiūrėti bibliotekos fondai, nurašyta netinkama naudojimui
grožinė literatūra, mokymo priemonės bei vadovėliai. Sutvarkyti visi bibliotekos apskaitos dokumentai, paruoštos fondo apskaitos ataskaitos.

Trečiajam uždaviniui (bibliotekos šviečiamosios – kultūrinės veiklos organizavimas, taikant aktyviuosius metodus, edukacinių erdvių
efektyvesnis naudojimas) įgyvendinti pasirinktos priemonės įgyvendintos iš dalies: bibliotekininkė vykdė švietėjišką veiklą ne tik bibliotekoje,
bet ir kitose erdvėse. Bibliotekoje parodomis paminėtos kalendorinės, valstybinės šventės, rašytojų jubiliejinės datos. Organizuotos skaitymo
skatinimo veiklos ne tik bibliotekoje, bet ir virtualioje erdvėje: Spalio mėnesį, minint bibliotekų mėnesį, organizuotos įvairios skaitymo
skatinimo veiklos I-IV klasių mokiniams, organizuotos veiklos, dalyvaujant respublikinėje akcijoje „Metų knygos rinkimai 2020“. Gruodžio
mėnesį organizuota akcijos „Knygų Kalėdos“ ir „Dėk grūdą prie grūdo – sudėsi aruodą“, kurių metu bibliotekos fondas pasipildė 30 egz.
grožinės literatūros knygomis. Minint Knygnešio dieną, vyko virtuali viktorina „Knygnešius prisimenant“. Minint gegužės 7-ąją - Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dieną, pravestos informacines klasės valandėles I-II-ų klasių mokiniams. Parodos ir kiti renginiai orientuoti į mokinių
skaitymo kultūros ugdymą, vertybines nuostatas, bendruomeniškumo skatinimą
Ketvirtajam uždaviniui (profesinių kompetencijų tobulinimas) įgyvendinti pasirinktos priemonės sėkmingai įgyvendintos: bibliotekos
vedėja virtualiai dalyvavo rajono bibliotekininkų metodinio ratelio organizuotuose pasitarimuose, seminaruose: planavimo forume „Slinktys:
besimokančiojo ūgtis“ (6 val.), patirties sklaidoje „Skaitymo ugdymo strategijos bibliotekininko veikloje“ (6 val.), praktikume „Biblioterapijos
metodikos bibliotekininkams“ (12 val.), paskaitoje „Ugdymo turinio kaita: leidyklų naujienos“ (4 val.), edukacinėje paskaitoje „Biblioterapija
Birštono viešojoje bibliotekoje“ (8 val.), profesinio tobulinimosi refleksijoje „Slinktys: besimokančiojo ūgtis“ (4 val.), Kauno apskrities viešosios
bibliotekos organizuotame renginyje bibliotekininkams.
Bibliotekininkė skaitė naujausią paauglių bei profesinę literatūrą, kad galėtų dar labiau puoselėti skaitymo ir asmeninio tobulėjimo
kultūrą, efektyvinti bibliotekos veiklą.

II. Tikslai ir uždaviniai 2021–2022 m. m.

Tikslas:
Bibliotekos veiklų mokiniams aktyvinimas, bendrųjų kompetencijų plėtojimas, aukštesnės mokinių pažangos siekimas.
Uždaviniai:
1. Bendruomenės narių poreikių tenkinimas, bendradarbiavimo tobulinimas.
2. Vadovaujantis bendrosiomis ugdymo programomis tikslingas aktualių dokumentų fondo komplektavimas ir tvarkymas.
3. Bibliotekos šviečiamosios – kultūrinės veiklos organizavimas, edukacinių erdvių efektyvesnis naudojimas, ugdant mokinių
pažinimo, kultūrines ir bendrąsias kompetencijas.
4. Profesinių kompetencijų tobulinimas.
III. Priemonių planas
Eil.
Priemonės uždaviniui įgyvendinti
Laikas
Atsakingi asmenys
Nr.
1 uždavinys. Bendruomenės narių poreikių tenkinimas, bendradarbiavimo tobulinimas.
1.1. Skaitytojų užregistravimas ir perregistravimas
A.Kalinauskienė
Per
MOBIS sistemoje.
m. m.
1.2. Literatūros, vadovėlių, elektroninių laikmenų ir kitų
Pagal poreikį
A. Kalinauskienė
mokymo priemonių išdavimas-priėmimas.

1.3.

Naujos grožinės literatūros ir vadovėlių įvedimas į
duomenų bazę.

Pagal poreikį

A. Kalinauskienė

1.4.

Pagalba bibliotekos lankytojams, dirbantiems
kompiuteriu ir kopijavimo/spausdinimo aparatu.

Pagal poreikį

A. Kalinauskienė

1.5.

Mokinių mokymas naudotis visais turimais
informacijos šaltiniais.

Per

A. Kalinauskienė

1.7.

Informacijos pateikimas apie naujai gautas knygas.

m. m.
Pagal poreikį

A. Kalinauskienė

Laukiamas rezultatas
Sutvarkyta skaitytojų apskaita.
Žinosime, kiek skaitytojų yra
užregistruota bibliotekoje.
Mokiniai ir mokytojai turės
galimybę naudotis visa esama
bibliotekoje litaratūra ir mokymo
priemonėmis.
Sutvarkyta literatūros ir vadovėlių
apskaita
Mokiniai mokės pasidaryti skaidres,
įvairias užduotis, atsispausdinti,
mokės naudotis kopijavimo aparatu.
Mokiniai mokės naudotis
bibliotekoje esančiais informacijos
šaltiniais.
Mokiniai bei mokytojai gaus
informaciją apie naujai gautas
knygas.

1.8.

1.9.

Informacijos paieška pagal mokinių bei mokytojų
užklausas, kai pasitelkiami įvairūs turimi
informaciniai šaltiniai.
Pokalbiai su mokytojais, užsakant vadovėlius,
mokymo priemones, grožinę bei metodinę literatūrą.
Informacijos
įstaigas,

mokiniams

priėmimo

apie

sąlygas,

įvairias
karjeros

teikiančias institucijas kaupimas.

mokymo
paslaugas

Pagal poreikį

A. Kalinauskienė

Surinkta ir pateikta reikalinga
informacija.

Pagal poreikį

A. Kalinauskienė

Per

A. Kalinauskienė

Užsakyti ugdymo procesui
reikalingi vadovėliai, mokymo
priemonės, metodinė literatūra.
Mokiniai
naudosis
sukaupta
literatūra,
bus tenkinami mokinių poreikiai
profesinio informavimo srityje

m. m.

2 uždavinys. Vadovaujantis bendrosiomis ugdymo programomis tikslingas aktualių dokumentų fondo komplektavimas ir tvarkymas.
2.1. Fondo papildymas nauja programine, informacine,
A.Kalinauskienė
Užsakyta
reikalinga
literatūra,
Per
grožine, metodine literatūra, elektroninėmis
mokymo priemonės.
laikmenomis.
Gerės pamokų kokybė.
m. m.
2.2. Vadovėlių užsakymas pagal mokytojų pageidavimus.
A. Kalinauskienė
Užsakyti reikalingi vadovėliai,
Per
Jų sisteminimas, įvedimas į MOBIS sistemą ir
sutvarkyta apskaita.
išdavimas mokytojams ir mokiniams.
Aprūpinimas vadovėliais. Gerės
m. m.
pamokų kokybė.
2.3. Susidėvėjusių, praradusių aktualumą, vartotojų
Pagal poreikį
Tikslingas fondo komplektavimas.
A. Kalinauskienė
sugadintų knygų bei vadovėlių nurašymas.
2.4.

Fondo apskaitos dokumentų tvarkymas.

Per

A. Kalinauskienė

Sutvarkyta apskaita.

m. m.
3 uždavinys. Bibliotekos šviečiamosios – kultūrinės veiklos organizavimas, edukacinių erdvių efektyvesnis naudojimas, ugdant
mokinių pažinimo, kultūrines ir bendrąsias kompetenccijas
Teminių, literatūrinių, valstybinėms šventėms ir atmintinoms dienoms paminėti parodų rengimas
3.1.
„Rugsėjo aidas kviečia sugrįžti“.
Sukuriama jauki, šventinė aplinka,
2021-09
A. Kalinauskienė
kviečianti džiaugsmingai pradėti
naujus mokslo metus, siekti žinių.
3.2.

„Skaitomiausios knygos bibliotekoje“.

Per m. m.

A. Kalinauskienė

Lankytojai sužinos kokios knygos
yra skaitomiausios gimnazijos

bibliotekoje.
3.3.

Ramutės Skučaitės 90–osios gim. met.

2021-10-27

A. Kalinauskienė

Lankytojai susipažins su rašytojo
biografijos ir kūrybos faktais.

3.4.

Jurgos Ivanauskaitės 60-osios gim. met.

2021-11-12

A. Kalinauskienė

Lankytojai susipažins su rašytojo
biografijos ir kūrybos faktais.

3.5.

Jono Basanavičiaus 170-osios gim. met.

2021-11-23

A. Kalinauskienė

Lankytojai susipažins su rašytojo
biografijos ir kūrybos faktais.

3.6.

„Per tylų adventą ateina Šv. Kalėdos“.

2021-12

A. Kalinauskienė

Lankytojai susipažins su Advento ir
Šv. Kalėdų papročiais.

3.7.

„Jau saulelė vėl atkopdama….”, Kristijono Donelaičio
308-osios gim. met.
„Lietuvos laisvės kelias istorijos tėkmėje“ (sausio 13ai).

2022-01

A. Kalinauskienė

2022-01

A. Kalinauskienė

3.9.

„Lietuva, kai aš tave tariu, prieš akis sumirga raštų
raštai...“ /B.Brazdžionis/ (vasario 16-ai).

2022-02

A. Kalinauskienė

3.10.

Bernardo Brazdžionio 115-osios gim. met.

2022-02-02

A. Kalinauskienė

3.11.

Kazio Bradūno 105-osios gim. met.

2022-02

A. Kalinauskienė

3.12.

„Kovo 11 – oji: laisvės spalvos“.

2022-03

A. Kalinauskienė

Lankytojai susipažins su rašytojo
biografijos ir kūrybos faktais.
Mokiniai prisimins svarbias
valstybines šventes, ugdysime
pilietiškumą, patriotiškumą, estetinį
jausmą.
Mokiniai prisimins svarbias
valstybines šventes, ugdysime
pilietiškumą, patriotiškumą, estetinį
jausmą.
Lankytojai susipažins su rašytojo
biografijos ir kūrybos faktais.
Lankytojai susipažins su rašytojo
biografijos ir kūrybos faktais.
Mokiniai prisimins svarbias
valstybines šventes, ugdysime
pilietiškumą, patriotiškumą, estetinį

3.8.

3.13.
3.14.

3.15.

„Jų gyvenimas nušviestas knygos šviesa“ (knygnešio
dienai).
„Kas mes – be knygos, be kalbos“ (spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dienai).

2022-03

A. Kalinauskienė

2022-05

A. Kalinauskienė

„Išsilavinimas ir karjera“.

Per m. m.

A. Kalinauskienė

2021-10

A. Kalinauskienė

A. Kalinauskienė

Skaitymo skatinimo renginiai:
3.16. „Spalis – bibliotekų mėnuo“. Skaitymo skatinimo
veiklos I-IV klasių mokiniams. (biblioterapija ir t.t.).

3.17.

Akcija „Metų knygos rinkimai 2021“.

2021-10
2022-01

3.18.

(paraiškos pateikimas konkursui, įvairių knygų
pristatymai, Metų knygos rinkimų organizavimas,
viešinimas internetinėje erdvėje ir kt.).
Projektas „Šiaurės šalių literatūros savaitė“.

2021-11

A. Kalinauskienė
R. Bylienė

3.19.

Akcija „Knygų Kalėdos. Dalijamės knyga – dalijamės
gerumu“.

2021-12

A. Kalinauskienė

jausmą.
Mokiniai sužinos apie žymiausius
knygnešius, jų veiklą bei svarbą.
Lankytojai sužinos, kuo ši diena
reikšminga tautai.
Mokiniai prisimins baisias rusų
carinės valdžios represijas, kuriomis
buvo varžoma kalba, knygų leidyba,
spauda, laisvas žodis.
Mokiniai ras informaciją apie
studijas, karjeros galimybes
Lietuvos ir užsienio aukštosiose
mokyklose, profesinio rengimo
centruose.
Diferencijuojant veiklas siekiama
individualios pažangos. Mokiniai
plės žodyną, gerės skaitymo
įgūdžiai.
Ugdomos bendrosios ir dalykinėms
mokinio kompetencijos –
raštingumas, žodynas, raiškai
samprotavimo įgūdžiai, informacijos
suvokimas.
Mokiniai išbandys save įvairiose
pasirinktose veiklose, prisiims
įsipareigojimus, didės mokymosi
motyvacija, skaitymo įgūdžiai.
Mokinių skaitymo skatinimui,
garsinio skaitymo ir pasakojamosios
tradicijos puoselėjimui ir pažinčiai
su Šiaurės šalių literatūra.
Pasipildys bibliotekos fondas.

3.20.

Viktorina „Ką žinau apie knygnešius“.

2022-03

A. Kalinauskienė
R. Bylienė

3.21.

Skaitymo maratonas, skirtas Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dienai.

2022-05

A. Kalinauskienė
R. Bylienė

3.22.

SEU projektas su III b klase.

Per m. m.

A. Kalinauskienė

Mokiniai rinks informaciją apie
knygnešius. Pasitikrins savo
istorijos žinias. Ugdomas
atsakomybės jausmas,
bendradarbiavimas.
Mokiniai gilins žinias pie spaudos
draudimo laikotarpį. Skaitymo
skatinimas.
Bendravimas ir bendradarbiavimas
su Kybartų miesto bendruomene.

R. Bylienė
4 uždavinys. Profesinių kompetencijų tobulinimas.
4.1. Pasidalijimas gerąja patirtimi su rajono
bibliotekininkėmis.
4.2. Dalyvavimas seminaruose, metodiniuose
pasitarimuose, mokymuose.

4.3.

Naujos profesinės literatūros skaitymas, domėjimasis
profesinėmis naujovėmis internete.
Planą parengė bibliotekininkė

Per m. m.

A. Kalinauskienė

Per m. m.

A. Kalinauskienė

Bibliotekininkė tobulins profesinę
kompetenciją.
Kūrybiškumo ugdymas, profesinės
kompetencijos ugdymas, žinių
plėtimas.

Per m. m.

A. Kalinauskienė

Bibliotekos veiklos efektyvinimas.

Alma Kalinauskienė

