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Gimnazijos veiklos prioritetai 2019 m. :
1. Mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas.
2. Saugios, bendrauti ir bendradarbiauti palankios aplinkos kūrimas.
3. Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tobulinimas.

Bibliotekos veiklos tikslas:
Kurti palankią aplinką bendradarbiavimui ir stiprinti bendruomeniškumą, dalyvaujant gyvuose intelektiniuose „Auksinio proto“ žaidimuose,
kviečiant bendruomenės narius eksponuoti savo darbus bibliotekos erdvėse. Prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo, sukuriant saugią 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
1 UŽDAVINYS. Komplektuoti
ugdymo procesui reikalingus
vadovėlius, programinę, pedagoginę
bei kitą literatūrą, atsižvelgiant į
bibliotekos vartotojų poreikius.

Atsakingi;
partneriai

Terminas, laikas

Lėšų, išteklių
poreikis

Laukiamas rezultatas, pokytis

1.

2.

Darbas su vadovėliais:
Vadovėlių 2019/ 2020 m. m.
išdavimas.
Poreikių tyrimas.
Vadovėlių užsakymas.
Vadovėlių antspaudavimas.
Vadovėlių surinkimas.
Vadovėlių peržiūrėjimas ir netinkamų
naudojimui nurašymas.
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
2 UŽDAVINYS. Dalyvauti akcijose
bei projektuose, skatinančiuose
skaitymą.

J. Lašienė

J. Lašienė

Iki 09 20
2 k. per metus
Pagal poreikį
gavus siuntą
birželio mėn.
birželio mėn.

2 k. per metus
esant lėšų
kas ketvirtį
nuolat
gavus siuntą

kasdien
kasdien

Iš MK

Iš MK, rėmėjų

1.

2019 metų knygos rinkimai.

J.Lašienė

Iki vasario 17 d.

Skaitytojai susipažins su
naujausiais nominuotais Lietuvos
rašytojų kūriniais.

2.

Populiariausių knygų penketuko
rinkimai.

J.Lašienė

Iki kovo 15 d.

3.

„Auksinis protas“

J.Lašienė

Nuo sausio 8 d.

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.

J.Lašienė

Sausio mėn.

3 UŽDAVINYS. Organizuoti
renginius bei parodas, keliančius
mokinių pilietinį ir kultūrinį
sąmoningumą, pasitelkiant vietos
bendruomenę.
3.1.

Obelių gimnazijos 7 klasės

Lankytojai susipažins su

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

mokinės Skaistės
Karaškevičiūtės
darbeliai iš Loom bands
gumyčių
Paroda „Nuostabios vaikystės
metraštininkas“- vokiečių rašytojui
Erichui Kestneriui- 120 m.
Stendas „ Vasario 21- oji Tarptautinė
gimtosios kalbos diena“
Nacionalinis diktantas

bendraamžių kūryba.

J.Lašienė

Vasario 22 d.

Lankytojai susipažins su rašytojo
jubiliato biografijos ir kūrybos
faktais.
Lankytojai pagilins žinias apie
gimtąją kalbą.
Dalyviai pasitikrins gimtosios
kalbos žinias

J. Lašienė

Vasario 21 d.

J. Lašienė

Kovo 8 d. 11 val.

Knygnešio diena. Knygnešių kapų
lankymas.
Paroda „Nemuno sūnus“- lietuvių
rašytojui Petrui Cvirkai- 110 m.

J. Lašienė

Kovo 16 d.

J.Lašienė

Kovo 25 d.

Renginys pradinukams, skirtas
Tarptautinei vaikų knygos dienai
„Dovanotas kraujas gelbsti gyvybę“

J. Lašienė,

Balandžio mėn.

J. Lašienė,
Panevėžio kraujo
centras

Balandžio 18 d.

„Varlė?!“ – paroda iš duokiškietės
Rimos Vigėlienės asmeninės
kolekcijos
Stendas Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai paminėti
Paroda „ Deimančiukų ieškotojas“lietuvių rašytojo Juozo TumoVaižganto metams ir 150- osioms
gimimo metinėms pažymėti.
Konstitucijos egzaminas

J.Lašienė

Balandžio mėn.

Lankytojai susipažins su
kolekcionuojamais eksponatais.

J. Lašienė

Gegužės 7 d.

J.Lašienė,

Rugsėjo 20 d.

Lankytojai sužinos, kuo ši diena
reikšminga tautai.
Lankytojai susipažins su rašytojo
jubiliato biografijos ir kūrybos
faktais.

J. Lašienė

Spalio mėn.

Lankytojai susipažins su rašytojo
jubiliato biografijos ir kūrybos
faktais.
Mokiniai pagilins žinias apie
vaikų literatūrą.
Akcija kels mokinių pilietinį
sąmoningumą.

Mokiniai pagilins Konstitucijos
žinias, ugdysis pilietinį
sąmoningumą.

3.13.

Paroda „ Žalia poezijos medžio šaka“poetui Eduardui Mieželaičiui- 100 m.

J. Lašienė

Spalio 3 d.

3.14.

Paroda „ Princesė iš paslaptingo
sodo“- vaikų rašytojai F.H. Burnett170 m.
Paroda „Įstrigusi paauglystėje“rašytojai Kristinai Gudonytei- 70 m.

J.Lašienė

Lapkričio 25 d.

J.Lašienė

Gruodžio 16 d.

J. Lašienė

kasdien

J.Lašienė

Pagal poreikį
2019 m. eigoje

Bibliotekininkė tobulins
profesinę kompetenciją

2019 m.
(tikslus laikas
bus derinamas
metų eigoje).

Bibliotekininkė parengs
pranešimą apie kraštietę Alę Rūtą

2019 m. birželio
mėn.

Bibliotekininkė tobulins
profesinę kompetenciją

3.15

Lankytojai susipažins su rašytojo
jubiliato biografijos ir kūrybos
faktais.
Lankytojai susipažins su
rašytojos jubiliatės biografijos ir
kūrybos faktais.
Lankytojai susipažins su
rašytojos jubiliatės biografijos ir
kūrybos faktais.

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

4.1.
4.2.
4.3.

Bibliotekos lankytojų aptarnavimas,
literatūros paieška pagal užklausas.
Dokumentų kopijavimas,
spausdinimas, skenavimas.
Dalyvavimas dalykiniuose ir
bendruosiuose seminaruose.

4.4

Konferencija „Jų darbai
neišblėsta“, skirta Pasaulio
lietuvių metams paminėti.

Rajono
bibliotekininkų
metodinis ratelis
Rokiškio Juozo
Tumo Vaižganto
gimnazijos
„Romuvos“
padalinys

4.5.

Mokyklų bibliotekininkų metodinė
diena, skirta
paminėti Lietuvos Tarybos
Pirmininko, Lietuvos

Rajono
bibliotekininkų
metodinis ratelis

4.6.

Valstybės Prezidento
Antano Smetonos metams.
Mokyklų bibliotekininkų metodinė
diena Levandų
Vanagynės oazėje.

Rajono
bibliotekininkų
metodinis ratelis

2019 m. rugpjūčio
mėn. pabaigoje

Bibliotekininkė tobulins
profesinę kompetenciją

