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3. Veiklos tikslas: 

Aktyvus dalyvavimas modernėjančiame ugdymo procese,  realizuojant šiuolaikinio ugdymo 

reikalavimus, sudarant sąlygas asmenybės augimui, padedant bendruomenei įgyti bendrąsias 

kompetencijas. 

4. Bibliotekos uždaviniai: 

 

1. Atviros, saugios, funkcionalios, pritraukiančios ir suburiančios progimnazijos bendruomenės, 

bibliotekos ir skaityklos aplinkos kūrimas.  

2. Mokinių skaitymo, bendruomenės narių informacinio raštingumo skatinimas, praplečiant 

bibliotekos fondus ir paslaugas, formuojant, pilietiškumą ir sveiką gyvenseną.  

3. Kvalifikacijos tobulinimas dalyvaujant įvairiuose renginiuose, seminaruose ir kursuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 2020 metų progimnazijos veiklos priemonių planas. 
Eil. 

Nr. 
Įgyvendinimo priemonės Terminai 

Atsakingi 

 vykdytojai 

Laukiamas 

rezultatas 

TIKSLAS. Aktyvus dalyvavimas modernėjančiame ugdymo procese,  realizuojant šiuolaikinio ugdymo reikalavimus, sudarant sąlygas 

asmenybės augimui, padedant bendruomenei įgyti bendrąsias kompetencijas. 

1 uždavinys. Atviros, saugios, funkcionalios, pritraukiančios ir suburiančios mokyklos bendruomenės, bibliotekos ir skaityklos aplinkos 

kūrimas.  

1.1. Parengti metinę bibliotekos  ataskaitą už 2019 m. ir 

pristatyti ją Švietimo skyriui. 

Sausis 

 

L. Šatienė  

Z. Kalinienė 

 

Bus atlikta 2019 m bibliotekos veiklos  

ataskaita, numatytos tobulintinos sritys, 

priemonės joms likviduoti. 

1.2. Parengti 2020 m. bibliotekos veiklos planą, jį 

koreguoti rengiant mėnesinius planus. 

Sausis Z. Kalinienė 

L. Šatienė 

Planingas darbas bibliotekoje ir 

skaitykloje. 

1.3. Ištirti trūkstamų ir naujų vadovėlių ir mokymo 

priemonių poreikį 2020-2021 m. m. Juos užsakyti.  

Kovas - 

gegužis 

L. Šatienė, 

metodinės mokytojų 

grupės,  

R. Naruševičienė, 

viešųjų pirkimų 

komisija. 

Atliekamos mokytojų metodinių grupių 

apklausos. Tikslingas skirtų lėšų 

panaudojimas. Visi  

mokiniai tikslingai aprūpinami 

vadovėliais. 

1.4. Apklausti progimnazijos bendruomenės narius dėl 

naujos literatūros įsigijimo, dėl bibliotekos fondo 

papildymo: programinės ir rekomenduojamos 

literatūros moksleiviams, dėl metodinės – 

pedagoginės literatūros įsigijimo. 

Nuolat L. Šatienė 

Z. Kalinienė 

Analizuojami apklausos duomenys ir 

aptariami su kuruojančia direktoriaus 

pavaduotoja, mokyklos taryba, vykdomi 

užsakymai. 

1.5. Papildyti knygų fondą nauja grožine literatūra 

vaikams ir suaugusiems. 

Metų eigoje L. Šatienė Nuolat papildomas bibliotekos knygų 

fondas. 

1.6. Ištirti periodinės spaudos poreikį 2020 m. ir ją 

užsakyti.  

Lapkritis Z. Kalinienė Bendruomenės narių savišvietos poreikių 

tenkinimas. 

1.7. Gautas knygas ir vadovėlius tvarkyti ir apskaityti 

pagal bibliotekinius reikalavimus, suvesti į 

bibliotekinę programą MOBIS.  

Nuolat L. Šatienė 

Z. Kalinienė 

Sistemingai vykdoma knygų ir vadovėlių 

apskaita. 

1.8. Atrinkti ir nurašyti netinkamus naudoti vadovėlius ir 

skaitytojų pamestas ir sugadintas knygas. 

Metų eigoje L. Šatienė 

Z. Kalinienė 

Nuolat peržiūrimas bibliotekos knygų ir 

vadovėlių fondas. 

1.9. Nuolat papildyti ir atnaujinti temines lentynas: Nuolat Z. Kalinienė Tvarkingas, nuolat pildomas bibliotekos ir 



    „Olimpinis ugdymas“, 

    „Ugdymas karjerai“ 

    „Mokykla – tolerancijos centras“, 

    „Mokykla be patyčių“, 

    „Žalingi įpročiai“, 

    „Žalingų įpročių prevencija“ 

    „Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas 

šeimai“ 

skaityklos fondas. 

1.10. Pildyti ir redaguoti skaitykloje esančius aplankus:  

     „Biblioteka – informacijos centras“, 

     „Kėdainiai – mano miestas“, 

     „Bibliotekos renginiai ir parodos“, 

 

Nuolat Z. Kalinienė Aplankuose kaupiama progimnazijos 

darbo patirtis: 

kraštotyrinė, metodinė,  medžiaga karjeros 

ugdymui, moksleivių, mokytojų 

pasiekimai. 

1.11. Kaupti ir papildyti duomenų aplankus apie 

progimnazijos veiklas: 

   „Mūsų mokykla periodinėje spaudoje“, 

   „Iš mūsų mokyklos gyvenimo“, 

   „Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos sporto kronika“. 

Nuolat Z. Kalinienė Kaupiama kraštotyrinė medžiaga apie 

progimnaziją, ji sisteminama. 

Bendruomenė aktyviai naudos šią 

medžiagą ugdymo procese, progimnazijos 

veiklose. 

1.12. 

 

Nuolat atnaujinti stendą „Metų skaitytojas“. Nuolat Z. Kalinienė Moksleivių skatinimas aktyviau skaityti. 

1.13. Plėsti savišvietos kampelį, skirtą gabiems ir 

talentingiems mokiniams. 

Nuolat L. Šatienė 

 

Pagalba bendruomenės nariams. Gabių ir 

talentingų mokinių ugdymas. 

1.14. Papildyti ir redaguoti kraštotyros kartoteką.  Nuolat Z. Kalinienė Sistemingas kartotekų redagavimas. 

1.15. Tvarkyti (registruoti ir susegti) periodinius leidinius. Nuolat Z. Kalinienė Periodikos sisteminimas. 

1.16. Tvarkyti vadovėlių saugyklą ir fonoteką.  Nuolat L. Šatienė 

Z. Kalinienė 

Informatyvi ir tvarkinga, tikslingai 

sukomplektuota  vadovėlių saugykla ir 

fonotekos fondas. 

1.17. Kasdien pildyti bibliotekos ir skaityklos dienoraščius. Nuolat L. Šatienė 

Z. Kalinienė 

Tvarkinga bibliotekos darbo apskaita. 

1.18. Tikrinti ir derinti bibliotekoje gaunamus išteklius su 

mokyklos buhalteriu.  

Kas ketvirtį L. Šatienė Konstruktyvus bendradarbiavimas. Tiksli 

išteklių apskaita. 

1.19. Pilnai baigti diegti bibliotekinę programą MOBIS. Per metus Z. Kalinienė 

L. Šatienė 

Pilnai kompiuterizuotas bibliotekos 

darbas. 



1.20. Skleisti informaciją apie bibliotekos veiklą 

progimnazijos internetinėje svetainėje. 

Nuolat Z. Kalinienė Viešinama bibliotekos veikla, dalinamasi 

patirtimi. 

2 uždavinys.  Mokinių skaitymo, bendruomenės narių informacinio raštingumo skatinimas, praplečiant bibliotekos fondus ir paslaugas, 

formuojant, pilietiškumą ir sveiką gyvenseną.  

2.1. Supažindinti naujai atvykusius mokinius su 

naudojimosi biblioteka taisyklėmis. 

Nuolat L. Šatienė 

Z. Kalinienė 

Skatinamas pageidaujamas mokinių 

elgesys. Mokiniai žinos naudojimosi 

biblioteka taisykles. 

2.2. Informuoti progimnazijos bendruomenę apie naujai 

gautą literatūrą: 

     1) rengti naujų knygų parodas, 

     2) organizuoti naujų knygų bibliografines 

apžvalgas. 

Nuolat Z. Kalinienė 

L. Šatienė 

 

Nuolat informuojama progimnazijos 

bendruomenė  apie naujausią literatūrą. 

Bibliotekos stende talpinama informaciją  

apie naujai gautą literatūrą. 

2.3. Dirbti individualiai su skaitytojais ieškant 

informacijos, ją atrenkant. 

Nuolat L. Šatienė 

Z. Kalinienė 

Individuali pagalba bendruomenės 

nariams. 

2.4. Vesti individualius pokalbius apie bibliotekos 

struktūrą, literatūros išdėstymą. 

Nuolat L. Šatienė 

Z. Kalinienė 

Individuali pagalba bendruomenės 

nariams. 

2.5. Teikti metodinę pagalbą mokiniams, ruošiantis 

konkursams, olimpiadoms, parenkant jiems literatūrą, 

taip pat rašantiems referatus, projektus, dirbantiems 

savarankiškai. 

 

Nuolat L. Šatienė 

Z. Kalinienė 

Gerės mokinių ugdymo(si) rezultatai. 

Mokiniams teikiama bibliografinė-

informacinė pagalba. 

Bus vykdomi jų poreikių tenkinimas, 

skatinimas dalyvauti saviraiškoje. 

2.6. Bendradarbiauti su dalykų mokytojais, vedant 

integruotas pamokas, taikant informacines 

technologijas, panaudojant visus bibliotekoje 

esančius informacijos šaltinius. 

Pagal 

mėnesinius 

planus 

L. Šatienė 

Z. Kalinienė 

Ugdomi kalbiniai ir informaciniai 

gebėjimai, puoselėjama skaitymo kultūra. 

Konstruktyvus bendradarbiavimas. 

2.7. Teikti pagalbą skaitantiems, pasirenkant programinę 

literatūrą, rekomenduoti knygas, atitinkančias 

skaitytojo brandos lygį.  

Nuolat 

 

 

L. Šatienė 

Z. Kalinienė 

Ugdoma skaitymo kultūra, atsižvelgiama į 

mokinių poreikius. 

 

2.8. Vykdyti mokinių skaitomumo analizę už 2019 m., 

rinkti Mėnesio, Metų skaitytoją. 

  Bendradarbiaujant su lietuvių kalbos, 

pradinio  ugdymo mokytojais fiksuojamas 

(mėnesio, metų) skaitytojas. 

2.9. Tenkinti skaitytojų bibliografines užklausas. Nuolat Z. Kalinienė  

L. Šatienė 

Teikiama pagalba bendruomenės nariams, 

tenkinant jų poreikius. 

2.10. Teikti dokumentų paruošimo, spausdinimo, Nuolat Z. Kalinienė Pagalba bendruomenės nariams. 



kopijavimo ir skenavimo paslaugas. L. Šatienė 

2.11. Rengti literatūrines parodas, skirtas įvairioms 

aktualijoms, sukaktims taip pat propaguojančias 

olimpinį ugdymą, sveikatą ir svarbiausius gyvenimo 

įgūdžius. 

  Literatūrinės parodos: 

   „Laisvės ugnis ateities kartoms“ 

   „Antanui Baranauskui – 185“, 

   „Antanui Miškiniui – 115“, 

   „Vasario 16-oji – Valstybės atkūrimo diena“, 

   „Tarptautinei gimtosios kalbos dienai“, 

   „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, 

   „Aldonai Liobytei – 115“, 

   „Tarptautinė rašytojų diena“, 

   „Justinui Marcinkevičiui – 90“, 

   „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena“, 

   „Knygnešio dienai“, 

„Hansui Kristijonui Andersenui – 215“        

Tarptautinei vaikų knygos dienai), 

   „Velykos – pavasario šventė“, 

   „Henrikui Radauskui – 110“, 

   „Motinos dienai“, 

   „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai“, 

   „Vytautui Petkevičiui – 90“, 

   „Žemaitei – 175“, 

   „Antuanui de Sent Egziuperi – 120“, 

   „Mokslo ir žinių diena“, 

   „Pauliui Širviui – 100“ 

   „Tarptautinė Mokytojų diena“, 

   „Lietuvos kariuomenės diena“, 

   „Markui Tvenui – 185“, 

   „Nauja. Įdomu“, 

   „Vytautei Žilinskaitei – 90“, 

   „Su Šventom Kalėdom“. 

Metų eigoje 

 

 

 

 

01-09 

01-17 

02-11 

02-13 

02-21 

02-24 

02-24 

03-04 

03-10 

03-09 

03-16 

04-02 

 

04-12/13 

04-23 

04-30 

05-05 

05-28 

06-04 

06-29 

08-31 

09-06 

10-03 

11-22 

11-30 

Kas ketv. 

12-13 

12-18 

 

Z. Kalinienė 

L. Šatienė 

Ugdomas mokinių pilietiškumas, tautinė 

savimonė, bendruomeniškumas, 

formuojamos skaitymo, teksto suvokimo 

kompetencijos. 



Organizuoti įvairius renginius: garsinius skaitymus–

diskusijas, literatūrines valandėles, integruotas 

pamokas, pažintines ekskursijas, bibliografines 

apžvalgas ir kt. 

Pravesti renginius: 

„Literatūriniai skaitymai“ (skirti Tarptautinei Vaikų 

knygos dienai), 

„Garsiniai skaitymai“ (skirti Šiaurės šalių literatūros 

savaitei 2020), 

„Metų skaitytojas 2019“ (Metų skaitytojo rinkimai). 

 

04 

 

11 

 

02/03 

 

 

 

 

2.12. Ugdyti mokinius karjeros ugdymo klausimais. 

Teikti mokiniams individualias ir grupines 

konsultacijas ugdymo karjeros klausimais. 

Kaupti, papildyti ir redaguoti medžiagą ugdymo 

karjeros klausimais  teminėje lentynoje „Ugdymas 

karjerai“, aplankuose: „Renkuosi profesiją“, 

„Profesijų pasaulyje“. 

Parengti leidinių parodą „Aš renkuosi profesiją“.  

    

 

Nuolat pagal 

poreikį 

Nuolat 

 

 

 

Balandis 

 

 

Z. Kalinienė 

 

- 

 

 

 

- 

 

Teikiama individuali pagalba mokiniams. 

Bibliotekoje sukaupta medžiaga padės 

mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams 

gauti reikalingos informacijos.  

Mokiniai susipažins su naujovėmis, 

planuos savo karjerą. 

Mokiniai susipažins su visais Lietuvoje 

esančiais universitetais, kolegijomis ir 

profesinėmis mokyklomis 

3 uždavinys. Kvalifikacijos tobulinimas dalyvaujant įvairiuose renginiuose, seminaruose ir kursuose. 

3.1. Dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose, 

progimnazijos renginiuose. 

Nuolat L. Šatienė 

Z. Kalinienė 

Aktyviai dalyvaujama ugdymo procese, 

mokyklos bendruomenės gyvenime. 

3.2. Dalyvauti   rengiamuose bibliotekininkų 

metodiniuose pasitarimuose, seminaruose. 

- - Dalijimasis gerąja patirtimi. Domėjimasis 

naujovėmis, profesinių ir pedagoginių  

kompetencijų tobulinimas. 

3.3. Domėtis nauja profesine literatūra ir naujienomis 

internete. 

-  Savarankiškas tobulinimasis. 

3.4. Lankytis muziejuose, parodose, spektakliuose ir 

kituose renginiuose.  

-  - 

3.5. Bendradarbiauti ir dalintis patirtimi su kitomis miesto 

ir mokyklų bibliotekomis. 

- - Dalinimasis  informacija,  gerosios 

patirties skleidimas. 

3.6. Kasdien skirti 1valandą laiko savišvietai.  - - Nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas. 

 


