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Gimnazijos veiklos prioritetai 2017 m. : 

 

1. Ugdymo kokybės gerinimas, siekiant mokinių pažangos. 

2. Bendruomenės narių tarpusavio santykių, bendradarbiavimo stiprinimas. 

Bibliotekos veiklos tikslas: 
 

  Stiprinti bendruomenės narių tarpusavio santykius, įtraukiant į bendras komandas intelektiniuose žaidimuose, prisidėti prie ugdymo kokybės 

gerinimo, sudarant tinkamą edukacinę aplinką bibliotekoje. 

 

 

 

Bibliotekos veiklos uždaviniai/veiklos kryptys: 

 
1. Komplektuoti ugdymo procesui reikalingus vadovėlius, programinę, pedagoginę bei kitą literatūrą, atsižvelgiant į bibliotekos vartotojų 

poreikius. 

2. Dalyvauti akcijose bei projektuose, skatinančiuose skaitymą. 

3. Pasitelkiant vietos bendruomenę, organizuoti renginius bei parodas, keliančius mokinių pilietinį ir kultūrinį sąmoningumą. 

4. Gerinti ugdymo kokybę, panaudojant bibliotekoje esančią techninę įrangą, mokomąją bei grožinę literatūrą, tobulinant kvalifikaciją. 

 

 

Eil. Nr. Priemonės, veiklos Atsakingi; 

partneriai 

Terminas, laikas Lėšų, išteklių 

poreikis 

Laukiamas rezultatas, pokytis 

 1 UŽDAVINYS. Komplektuoti 

ugdymo procesui reikalingus 

vadovėlius, programinę, pedagoginę 

bei kitą literatūrą, atsižvelgiant į 

bibliotekos vartotojų poreikius. 

 

 

    

1. Darbas su vadovėliais: 

Vadovėlių 2017/ 2018 m. m. 

išdavimas.                                           

 

J. Lašienė 

 

 

Iki 09 20 

2 k. per metus 

 

 

 

 

 



Poreikių tyrimas.                                                                               

Vadovėlių užsakymas.                                                              

Vadovėlių antspaudavimas.                                                                

Vadovėlių surinkimas.                                                            

Vadovėlių peržiūrėjimas ir netinkamų 

naudojimui nurašymas.   

 
 

Pagal poreikį 

gavus siuntą 

birželio mėn. 

birželio mėn. 

Iš MK 

2. Kitų fondų komplektavimas ir 

tvarkymas: 

Poreikių tyrimas.                                                                                     

 Literatūros užsakymas                                                                             

 Periodinių leidinių prenumeravimas                                                       

 Knygų fondų tvarkymas pagal UDK                                                      

 Inventoriaus knygų pildymas ir naujai 

gautų knygų katalogavimas      

Gautų periodinių leidinių 

registravimas                                                  

 Gautų leidinių peržvalga                                                                          

 

 

J. Lašienė 

 

 

 

 

2 k. per metus 

esant lėšų 

kas ketvirtį 

nuolat 

gavus siuntą 

 

 

kasdien 

kasdien 

 

 

 

Iš MK, rėmėjų 

 

 2 UŽDAVINYS. Dalyvauti akcijose 

bei projektuose, skatinančiuose 

skaitymą. 

 

    



1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

2017 metų knygos rinkimai. 

 

 

 

Populiariausių knygų penketuko 

rinkimai. 

 

 

 

 

 

„Auksinis protas“ 

J.Lašienė 

 

 

 

J.Lašienė 

 

 

 

 

 

 

J.Lašienė 

Iki vasario 16 d. 

 

 

 

Iki kovo 15 d. 

 

 

 

 

 

 

Nuo sausio 17 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaitytojai susipažins su 

naujausiais nominuotais Lietuvos 

rašytojų kūriniais. 

 

Anketas išsiųsiu į vaikų 

literatūros centrą. Anketų 

rezultatai parodys, kokios knygos 

populiariausios gimnazijos 

mokinių tarpe. Taip pat 

palyginsime penketukų atitikimą 

šalies mastu. 

Mokiniai ir suaugusieji, 

dalyvausiantys viktorinoje, gilins 

žinias apie geografiją, sportą, 

istoriją, meną, politiką ir kitus 

dalykus. 

 3 UŽDAVINYS. Organizuoti 

renginius bei parodas, keliančius 

mokinių pilietinį ir kultūrinį 

sąmoningumą, pasitelkiant vietos 

bendruomenę. 

  

    

3.1. Paroda „ Paskutinioji Mažosios J.Lašienė Sausio 23 d.  Lankytojai susipažins su 



Lietuvos metraštininkė“- 

rašytojai Ievai Simonaitytei- 120 

metų 

rašytojos jubiliatės biografijos ir 

kūrybos faktais. 

3.2. Stendas „ Anglų vaikų literatūros 

kūrėjui Luisui Keroliui- 185 m.“ 

J.Lašienė Sausio 27 d.  Lankytojai susipažins su rašytojo 

jubiliato biografijos ir kūrybos 

faktais. 

3.3. Paroda „ Šaukiu aš tautą“- poetui 

Bernardui Brazdžioniui- 110 m. 

J. Lašienė Vasario 2 d.  Lankytojai susipažins su rašytojo 

jubiliato biografijos ir kūrybos 

faktais. 

 Protų mūšis „ Kamajų kraštas“ J.Lašienė Vasario 15 d.  Dalyviai pagilins žinias apie 

Kamajų kraštą. 

3.4 Stendas „ Vasario 21- oji Tarptautinė 

gimtosios kalbos diena“ 

J. Lašienė Vasario 21 d.  Lankytojai pagilins žinias apie 

gimtąją kalbą. 

3.4. Knygnešio diena. Knygnešių kapų 

lankymas. 

J. Lašienė Kovo 16 d.   

3.5. Popietė pradinukams, skirta 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

J. Lašienė, 

 

Balandžio mėn. 

pirmą savaitę 

 Mokiniai pagilins žinias apie 

vaikų literatūrą. 

3.6. „Dovanotas kraujas gelbsti gyvybę“ J. Lašienė, 

Panevėžio kraujo 

centras 

 

Balandžio 20 d.  Akcija kels mokinių pilietinį 

sąmoningumą. 

3.7. Stendas Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai paminėti 

J. Lašienė Gegužės 5 d.  Lankytojai sužinos, kuo ši diena 

reikšminga tautai. 

 Paroda „ Negali būti blogas...“- 

rašytojui, teatro ir kino režisieriui 

Vytautui V. Landsbergiui- 55 m. 

J. Lašienė Gegužės 25 d.  Lankytojai susipažins su rašytojo 

jubiliato biografijos ir kūrybos 

faktais. 

3.8 Metodinė diena „ Kur puikūs slėniai 

sraunios Dubysos“ Raseinių ir Kelmės 

rajonuose. 

J.Lašienė, 

Rajono mokyklų 

bibliotekininkių 

metodinis būrelis 

 

Birželio mėn.  Bibliotekininkė tobulins 

bendrąsias kompetencijas ir 

profesinę kvalifikaciją. 

3.9 Stendas „ Gamtininkui Ričardui 

Kazlauskui- 90 m.“ 

J.Lašienė Rugsėjo 14 d.  Lankytojai susipažins su 

gamtininko jubiliato biografijos ir 

kūrybos faktais. 



 Paroda „ Pasirašau- arkitektas...“- 

liaudies skulptoriui Lionginui Šepkai- 

110 m. 

J.Lašienė, 

 

Rugsėjo 15 d.  Lankytojai susipažins su 

kraštiečio liaudies skulptoriaus 

biografijos ir kūrybos faktais. 

3.10. Konstitucijos egzaminas J. Lašienė Spalio mėn.  Mokiniai pagilins Konstitucijos 

žinias, ugdysis pilietinį 

sąmoningumą. 

 Paroda „Jungęs savo tautos ir Rytų 

išmintį“- rašytojui Vincui Krėvei- 

Mickevičiui- 135 m. 

J. Lašienė Spalio 19 d.  Lankytojai susipažins su rašytojo 

jubiliato biografijos ir kūrybos 

faktais. 

3.11 Paroda „ Būti ne itin rimtai- niekada 

nevėlu!“- vaikų rašytojai Astridai 

Lindgren- 110 m. 

J.Lašienė Lapkričio 14 d.  Lankytojai susipažins su 

rašytojos jubiliatės biografijos ir 

kūrybos faktais. 

3.12 Stendas „Gamtininkui Tadui 

Ivanauskui- 135 m.“ 

J.Lašienė 

 

Gruodžio 15 d.  Lankytojai susipažins su 

Gamtininko jubiliato biografijos 

faktais. 

 4 UŽDAVINYS. Gerinti ugdymo 

kokybę, panaudojant bibliotekoje 

esančią techninę įrangą, mokomąją bei 

grožinę literatūrą, tobulinant 

kvalifikaciją. 

 

 

    

4.1. Bibliotekos lankytojų aptarnavimas, 

literatūros paieška pagal užklausas. 

J. Lašienė 

 

kasdien   

4.2. Dokumentų kopijavimas, 

spausdinimas, skenavimas. 

J.Lašienė kasdien   

4.3. 

 

Dalyvavimas dalykiniuose ir 

bendruosiuose seminaruose. 

Rajono 

bibliotekininkų 

metodinis ratelis 

2017 m. eigoje  Bibliotekininkė tobulins 

profesinę kompetenciją 

 



 


