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BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS   

 2022 METAMS 

 

 
Tikslas: 

1. Siekti, kad biblioteka taptų patraukliu, aktyviu informacijos bei bendruomenės 

informavimo centru. 

2. Teikti klasių ir dalykų mokytojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei 

ikimokyklinio ugdymo grupių auklėtojoms pagalbą (pedagogine ir metodine literatūra), ugdant 

mokinių ir vaikų skaitymo, rašymo bei komunikacinius gebėjimus. 

Uždaviniai: 

1. Mokyti mokinius naudotis informacijos šaltiniais, ugdyti skaitymo kultūrą, kultūrinius 

gebėjimus ir interesus. 

2. Populiarinti knygą ir skatinti pedagogus bei mokinius kuo efektyviau skaityti knygas.  

3. Analizuoti turimus išteklius ir mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, 

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

literatūra. 

4. Ugdyti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą, padėti atskleisti jų gabumus. 

 

Uždaviniai Priemonių pavadinimas Vykdymo laikas 

1. Mokinių 

skaitymo ir 

informacinių 

įgūdžių ugdymas 

 

1.1. Supažindinti pirmų klasių mokinius 

ir priešmokyklinių grupių auklėtinius  

su biblioteka, naudojimosi ja 

taisyklėmis; 

1.2. Padėti mokiniams išsirinkti juos 

dominančią literatūrą; 

1.3. Mokyti mokinius ir padėti jiems 

naudotis informaciniais leidiniais: 

enciklopedijomis, žodynais, žurnalais; 

1.4. Dok. paroda ,,Populiariausias 

lietuvių vaikų rašytojas – Vytautas 

Račickas“. Skirta vaikų rašytojo 70 

1.5. Skaitymo skatinimo programos 

įgyvendinimas 

1.6. Greitojo skaitymo konkursas 1-4 

kl. mokiniams 

2022 m. rugsėjo–spalio 

mėn. 

 

 

2022 m. eigoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. baalandžio mėn. 



2. Skaitytojų 

aptarnavimas.  

Mokinių kultūrinių 

interesų ugdymas 

 

2.1. Teikti pagalbą bibliotekos 

lankytojams, ieškantiems literatūros jų 

pageidaujamomis temomis; 

2.2. Informacija skaitytojams apie 

turimus bibliotekos fondus, naudojimosi 

jais galimybes; 

2.3. Naujų knygų, gautų iš paramos ir 

labdaros fondo „Švieskime vaikus“ 

pristatymas 

2.4 Ievos Simonaitytės metams 

literatūros spaudinių paroda 

2.5 Gyvūnų gerovės metai.(Skaitysim 

su pirmokais apie gyvūnėlius) 

.2.6. Literatūrinė paroda „Bėga istorijos 

puslapiai, bėga...“, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

 

2022 m. eigoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

              “ 

 

2022 m. kovo 17 d. 

 

 

2022 m.vasario 15-18 d. 

3.  

Bendradarbiavimas 

su pedagogais 

3.1. Pageidaujamos ir reikiamos 

literatūros mokytojams parinkimas; 

3.2. Kartu su mokyklos-darželio   

mokytojais aptarti naujų mokymo 

vadovėlių, pedagoginės bei metodinės 

literatūros, mokymo priemonių ir 

grožinės literatūros įsigijimą; 

3.3. Informuoti pedagogus ir mokinius 

apie naujai gautą mokykloje 

pedagoginę, grožinę literatūrą ir naujus 

vadovėlius. 

2022 m. eigoje 

 

 

4.  Informacijos 

priemonių 

tvarkymas 

 

4.1. Susidėvėjusių knygų  tvarkymas, 

padedant klasių mokytojams ir 

mokiniams; 

4.2. Nusidėvėjusių ar nebetinkamų 

naudojimui vadovėlių, mokytojų knygų 

bei grožinės literatūros nurašymas; 

4.3. Laikraščių ir žurnalų 2023 metams 

užsakymas – prenumerata. 

2022 m. spalis–lapkritis 

 

 

2022 m. gruodžio mėn. 

5. Statistika ir kitas 

darbas 

5.1. Metinės statistinės ataskaitos 

paruošimas; 

5.2. Inventorinės knygos pildymas; 

5.3. Pamestų knygų dokumentų 

pildymas; 

5.4. Naujų knygų, vadovėlių 

klasifikavimas, sisteminimas, 

antspaudavimas; 

5.5. Bibliotekos darbo planavimas: 

veiklos plano 2022 m. ir 

mėnesinių veiklos planų parengimas. 

2022 m. sausio mėn. 

2022 m. eigoje 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m.sausio mėn. 

 



6. Bibliotekos 

modernizavimas ir 

fondų 

komplektavimas, 

tarkymas,  

turtinimas, 

bibliotekos 

vaidmens didinimas 

ugdymo procese, 

pagal galimybes 

panaudojant naujas 

technologijas. 

6.1. Pagal galimybes papildyti 

bibliotekos fondą nauja literatūra, 

atitinkančia mokyklos ugdymo turinį;   

6.2. Tvarkyti enciklopedijų, žodynų, 

žinynų fondą, išdėliojant juos 

skaitytojams gerai prieinamose vietose;  

6.3. Fondo apskaitos dokumentacijos  

tvarkymas; 

6.4. Kaupti reikiamą medžiagą 

ugdomajai veiklai; 

6.5. Suvesti vadovėlius į Tamo 

dienyną; 

6.6. Darbas su programa “TAMO 

biblioteka”; 

6.7. Kaupti mokyklos mokinių bei 

mokytojų publikacijas, išspausdintas 

rajono bei respublikinėje spaudoje, 

medžiagą apie Mokyklos pasiekimus 

žiniasklaidos priemonėse. 

2022 m. eigoje 

 

 

 

7. Savišvieta, 

profesinis 

tobulinimasis 

 

7.1. Dalyvauti rajono ir/ar apskrities 

organizuojamuose kursuose, 

seminaruose; 

7.2. Mokymasis naudotis naujomis 

technologijomis; 

7.3. Domėjimasis nauja profesine 

literatūra, neatsiliekant nuo keliamų 

reikalavimų;  

7.4. Bendradarbiavimas su kolegomis, 

dalijimasis  patirtimi, jų patirties 

pritaikymas mokyklos bibliotekos 

darbe.  

2022 m. eigoje 

 

8. Literatūrinių 

sukakčių minėjimas 

ir edukaciniai 

renginiai 

8.1. Stendas ,,Sausio 13 d.- laisvės 

gynėjų diena“. Trečiokų piešinių 

paroda ,,Sausio 13-oji vaikų akimis“; 

 

8.2. Knygų klubo veiklos 

organizavimas; 

 

8.3. Knygų dovanojimo ir šv. Valentino 

diena ,,Vaikams skaityti su meile“; 

 

8.4. Tarptautinė gimtosios kalbos 

diena. Lietuvių kalbos diktantas su 

antrokais 

 

8.6. Atvira veikla priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikams „ Papuošk 

vazonėlį ir pasėk sėklą“; 

8.7. Tarptautinė poezijos diena. 

,,Žibutės“ širdyse pavasaris“ 

 

 

2022 m. sausio 13 d. 

 

 

 

Nuo 2022 m. sausio 

mėn. 

 

2022 m. vasario 7-14 d. 

 

 

2022 m. vasario 25 d. 

 

 

 

2022 m. vasario 25 d. 

 

 

2022 m. kovo 4 d. 

 

 

 



8.8. Knygnešio dienos minėjimas. 

Vaikų skaitymai bibliotekoje. Su antros 

klasės mokiniais 

8.9. Tarptautinė vaikų knygos diena ir 

Andersenas. Knygų klubas su 

pirmokėliais skaitys H.K Anderseno 

pasaką 

 

8.10. Aktyviausių ir smalsiausių 

jaunųjų skaitytojų apdovanojimai; 

 

 

8.11. Edukacinis užsiėmimas 

„Velykinio žaisliuko kūrimas“; 

 

8.12. Literatūrinis žaidimas mokiniams 

„Surask bibliotekoje knygą su 

siurprizu“ 1,2,3,4 klasėms 

 

8.13. Spaudinių paroda ,,Sveika 

Europa“; 

 

8.14. Edukacinis užsiėmimas „Noriu 

nusilenkti mamai“; 

 

8.15. Būsimieji pirmokai susipažįsta su 

biblioteka „Labas, aš knygų fėja“  

 

8.16. Praktinis-pažintinis rytmetis ,,Aš 

mažasis knygelių skaitytojas“ 

(ikimokyklinio amžiaus vaikams). 

 

8.17. Edukacinis rytmetis ,,Skaitytojo 

pasas pirmokui“; 

 

8.18. Piešinių paroda pasaulinei 

gyvūnų globos dienai „Mano 

mylimiausias gyvūnas“; 

 

8.19. Pasaulinės košės dienos 

minėjimas; 

 

8.20. Edukacinis užsiėmimas „Pyragų 

diena bibliotekoje“; 

 

8.21 Diskusija ,,Mes tokie skirtingi ir 

tokie panašūs“, skirtas tarptautinei 

tolerancijos dienai paminėti; 

 

8.22. Akcija pasaulinei sveikinimosi 

dienai paminėti „Sakau tau - labas“; 

 

2022 m. kovo 14-21 d. 

 

 

2022 m. balandžio 4 d. 

 

 

 

 

2022 m. kovo 16 d. 

 

 

 

2022 m. balandžio 5-15 

d. 

 

 

2022 m. balandžio 11-15 

d. 

 

2022 m. gegužės 4-11 d. 

 

  

 

2022 m. balandžio 29 d. 

 

2022. m. gegužės 6 d 

 

 

 

 

2022 m. birželio mėn. 

 

 

2022 m. rugsėjo mėn. 

 

 

 

2022 m. rugsėjo mėn. 

 

 

2022 m. rugsėjo 15 d. 

 

 

 

2022 m. spalio 3-10 d. 

 

 

2022 m. spalio 10 d. 

 

 

2022 m. lapkričio 5-13 d. 

 



 

 

 

Bibliotekos vedėja                                                                                                Regina Uksienė 

8.23. Akcija ,,Knygų kalėdos“; 

 

8.24. Padėkos popietė „Ačiū už 

dovanotą knygą; 

 

8.25. Kūrybinė edukacija ,,Aš labai 

laukiu Kalėdų“. 

2022 m. gruodžio mėn. 

 

2022 m. gruodžio mėn. 

 

 

2022 m. gruodžio mėn. 

14-20 d 

 


