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Gimnazijos veiklos prioritetai 2020 m. : 

 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas.  

2. Ugdymą(si) motyvuojančių, kūrybiškų, inovatyvių aplinkų gimnazijoje kūrimas.  

3. Bendruomenės telkimas siekiant kurti saugią ugdymo(si) aplinką, formuojant pozityvų mikroklimatą.  

 

 

 

Bibliotekos veiklos tikslas: 
 

   Telkti bendruomenę, įtraukiant į dalyvavimą bibliotekoje vykstančiuose renginiuose, parodose. Prisidėti prie mokinių pažangos ir pasiekimų 

gerinimo, skatinant skaityti, rengiant viktorinas ir intelektinius žaidimus. 

 

 

 

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 2020/ 2021 m. m. 

išdavimas.                                           

Poreikių tyrimas.                                                                               

Vadovėlių užsakymas.                                                              

Vadovėlių antspaudavimas.                                                                

Vadovėlių surinkimas.                                                            

Vadovėlių peržiūrėjimas ir netinkamų 

naudojimui nurašymas.   

 
 

J. Lašienė 

 

Iki 09 20 

2 k. per metus 

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. 

 

 

 

 

 

 

2020  metų knygos rinkimai. 

 

 

 

Populiariausių knygų penketuko 

rinkimai. 

 

 

 

 

 

„Auksinis protas“ 

 

 

 

 

 

J.Lašienė 

 

 

 

J.Lašienė 

 

 

 

 

 

 

J.Lašienė 

 

 

 

 

 

Iki vasario 14 d. 

 

 

 

Iki kovo 15 d. 

 

 

 

 

 

 

Nuo sausio 14 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.  Spaudinių paroda „Anykščių J.Lašienė Sausio 17 d.  Lankytojai susipažins su rašytojo 



žemės romantikas“- poetui 

Antanuo Baranauskui- 185 m. 

jubiliato biografijos ir kūrybos 

faktais. 

3.2. Popietė „ Islandija- ledo ir ugnikalnių 

žemė“. Susitikimas su keliautoja 

Monika Tymukaite. 

J.Lašienė Vasario 6 d.  Lankytojai pagilins žinias apie 

Islandiją. 

3.3 Nacionalinis diktantas J. Lašienė Kovo mėn. pirmąją 

savaitę 

 Dalyviai pasitikrins gimtosios 

kalbos žinias 

3.4 Spaudinių paroda „Kad giedočiau 

tave“- poetui Justinui Marcinkevičiui- 

90 m. 

J. Lašienė Kovo 10 d.  Lankytojai susipažins su rašytojo 

jubiliato biografijos ir kūrybos 

faktais. 

3.5 Knygnešio diena. Knygnešių kapų 

lankymas. 

J. Lašienė Kovo 16 d.   

3.6 Renginys pradinukams, skirtas 

Tarptautinei vaikų knygos dienai 

J. Lašienė 

 

Balandžio mėn.   Mokiniai pagilins žinias apie 

vaikų literatūrą. 

3.7 Spaudinių paroda „Pernelyg šviesi 

tamsa“- rašytojai Renatai Šerelytei- 50 

m. 

J. Lašienė 

 

Gegužės 11 d.  Lankytojai susipažins su 

rašytojos jubiliatės biografijos ir 

kūrybos faktais. 

3.8 Spaudinių paroda  „Žemaitės 

stebuklas“-  Rašytojai Žemaitei- 175 

m. 

J. Lašienė 

 

Birželio 4 d.  Lankytojai susipažins su 

rašytojos jubiliatės biografijos ir 

kūrybos faktais. 

3.9 Spaudinių paroda „Lietuviškas 

beržas“- poetui Pauliui Širviui- 100 m. 

J. Lašienė 

 

Rugsėjo 7 d.  Lankytojai susipažins su rašytojo 

jubiliato biografijos ir kūrybos 

faktais. 

3.10 Spaudinių paroda „Pasakos telefonu?‘- 

italų rašytojui Džaniui Rodariui- 100 

m. 

J. Lašienė 

 

Spalio 23 d.  Lankytojai susipažins su rašytojo 

jubiliato biografijos ir kūrybos 

faktais. 

3.11 Spaudinių paroda  „Lietuvybės 

puoselėtoja“- rašytojai Alei Rūtai- 105 

m. 

J. Lašienė 

 

Lapkričio 16 d.  Lankytojai susipažins su 

rašytojos jubiliatės biografijos ir 

kūrybos faktais. 

3.12 Spaudinių paroda  „Vaikų pasaulis 

arčiau širdies“- rašytojai Vytautei 

Žilinskaitei- 90 m. 

J. Lašienė 

 

Gruodžio 14 d.  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. Bibliotekos lankytojų aptarnavimas, 

literatūros paieška pagal užklausas. 

J. Lašienė 

 

kasdien   

4.2. Dokumentų kopijavimas, 

spausdinimas, skenavimas. 

J.Lašienė Pagal poreikį   

4.3. 

 

Dalyvavimas dalykiniuose ir 

bendruosiuose seminaruose. 

Rajono 

bibliotekininkų 

metodinis ratelis 

2020 m. eigoje  Bibliotekininkė tobulins 

profesinę kompetenciją 

4.4 Respublikinė konferencija „Jų darbai 

neišblėsta“. Rajono mokyklų 

bibliotekininkių pranešimai 

apie savo krašto žymius žmones 

išeivijoje. 

 

Rokiškio Juozo 

Tumo - 

Vaižganto 

gimnazijos 

„Romuvos“ 

padalinys 

 

2020 m. 

Balandžio mėn. 

 Bibliotekininkė parengs 

pranešimą apie kraštietę Alę Rūtą 

4.5. Mokyklų bibliotekininkų metodinė 

diena, skirta 

paminėti 90-ąsias Justino 

Marcinkevičius – poeto, 

dramaturgo, 

vertėjo, akademiko, 

visuomenės veikėjo gimimo metines 

Rajono 

bibliotekininkų 

metodinis ratelis 

2020 m. birželio 

mėn. 

 Bibliotekininkė tobulins 

profesinę kompetenciją 



 


