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2020 M. KRUOPIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS                             

                                                           PLANAS  

 
Tikslas – aktyviai dalyvauti modernėjančiame ugdymo procese. Mokyklos biblioteka–tai 
atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta. 
 
Uždaviniai: 
1. Skatinti mokinių skaitymą. 
2. Analizuoti turimus išteklius ir mokyklos bendruomenės informacijos poreikius. 
3. Kataloguoti ir klasifikuoti bibliotekos fondą pagal bendrąsias ugdymo programas. 
4. Padėti mokiniams ir mokytojams naudotis bibliotekos ištekliais ir informacinėmis 
technologijomis, įvertinti mokinių informacinius įgūdžius bei informacines žinias. 
5. Dalyvauti bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kursuose ir seminaruose, kurti projektus ir 
dalyvauti konkursuose. 
 
Veiklos programa 

Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Laikas Laukiami 
rezultatai 

 1. TIESIOGINIS DARBAS SU VAIKAIS 

1.1. Projektas 1–4 ir 5–6 klasių mokiniams 
„Aktyviausiai skaitanti klasė“ 

Vasario 1–28 d. Skatinti mokinius 
skaityti ir saugoti 
knygas 

1.2. Edukacinė pamokėlė 1-2 kl. mokiniams 
„Kur gyvena knygos?“ 

Spalio 4 savaitė Supažindinti 
mažuosius 
skaitytojus su 
bibliotekos lankytojų 
taisyklėmis. 

1.3. 
 
 

Garsinio skaitymo valandėlės pradinių 
klasių mokiniams. 
 

Kartą per mėnesį Skatinti mokinius 
skaityti knygas. 

1.4 
 
 
 
 

Mokyti naudotis informacinėmis paieškos 
sistemomis, interneto galimybėmis. 
Individualus darbas su skaitytoju, pateikusiu 
konkrečią užklausą. 
 

Esant poreikiui Supažindinti kaip 
naudotis 
informacinėmis 
paieškos sistemomis, 
interneto galimybėmis. 

1.5 Padėti mokiniams pasiruošti įvairiems 
konkursams 

Esant poreikiui Skatinti susirasti 
reikiamą informaciją. 

2. DOKUMENTACIJOS TVARKYMAS 

2.1. Abėcėlinio katalogo pildymas. Visus metus Vesti bibliotekos 
turimų knygų apskaitą. 



2.2. Bibliotekos dienoraščio pildymas. 2019 m. rugsėjis 
2020 m. birželis 

Fiksuoti apsilankymų 
bibliotekoje skaičių, 
paimtų knygų ir 
pravestų renginių 
skaičių. 

2.3. Vadovėlių ir visuminės apskaitos knygos 
pildymas. 

Visus metus Vesti vadovėlių 
apskaitą. 

2.4 Kartotekos pildymas. Visus metus Informacijai kaupti 
apie turimas knygas. 

2.5 Metų ataskaitos rengimas. Sausio mėn. Tvarkyti statistinius 
duomenis. 
 

3. METODINĖ IR ŠVIEČIAMOJI VEIKLA 

3.1. Skaitymo ir informacinių įgūdžių ugdymas. Visus metus Bendradarbiavimas su 
pedagogais, pagalba 
skaitytojams. 

3.2. Naudojimosi biblioteka taisyklių aiškinimas  
mokiniams. 

2020 m. sausis 
2020  birželis 

Palaikyti bendrai 
bibliotekos tvarkai, 
skaitytojų aptarnavimo 
gerinimui. 

3.3. Teikti pagalbą ieškantiems šaltinių tam 
tikromis temomis. 

Visus metus Bendradarbiavimas su 
bibliotekos lankytojais. 

3.4. Skaitytojų aptarnavimas. Nuolat Bendradarbiavimas su 
pedagogais ir 
mokiniais. 

3.5 Informavimas apie naujas knygas  
bibliotekos ir mokyklos stenduose. 

Gavus naujas 
knygas 

Skatinti domėtis 
naujausia literatūra. 

4. FONDŲ TVARKYMAS 

4.1. Inventorinės knygos pildymas. Visus metus Kaupiama informacija 
apie turimus fondus. 

4.2 Pamestų knygų dokumentų pildymas. Visus metus Kaupiama informacija 
apie turimus fondus. 

4.3 Naujų knygų klasifikavimas, sisteminimas, 
Antspaudavimas. 

Visus metus Kaupiama informacija 
apie turimus fondus. 

4.4 Katalogų kortelių rašymas, jų įtraukimas į 
Katalogus. 

Visus metus Kaupiama informacija 
apie turimus fondus. 

4.5 Knygų ir vadovėlių nurašymas. Visus metus Kaupiama informacija 
apie turimus fondus. 

4.6 Fondo papildymas nauja literatūra: 
a) per kolektorių, 
b) priimti dovanotas knygas. 

Visus metus Kaupiama informacija 
apie turimus fondus. 

4.7 Susidėvėjusių knygų remontas. Visus metus Atnaujinami knygų 
Fondai. 

4.8 Fondo apskaitos dokumentų tvarkymas. Visus metus Kaupiama informacija 
apie turimus fondus. 



5. BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITAIS SPECIALISTAIS 

5.1 Pastoviai informuoti mokytojus apie naujai 
gaunamą pedagoginę literatūrą, vadovėlius. 
Mokyklos tinklalapyje talpinti informaciją: 
1) Ugdymo proceso individualizavimas ir 
diferencijavimas; 
2) Mokinių pasiekimų vertinimo būdai ir 
metodai; 
3) Kompetencijų ugdymas; 
4) Skaitymo gebėjimų ugdymas 
5) Aktyvaus mokymo metodai. 

Visus mokslo 
metus 

Bendradarbiavimas su 
mokyklos mokytojais. 

5.2 Bendrauti su Kruopių miestelio biblioteka Visus mokslo 
metus 

Dalintis darbo 
patirtimi 

5.3 Mokytojams reikalingų dezideratų 
(senesnės) 
literatūros parinkimas. 

Visus metus Bendradarbiavimas su 
mokyklos mokytojais. 

5.4 Vadovėlių tikrinimas (pas dalykų mokytojus 
mokslo metų pabaigoje, pas moksleivius-per 
visus mokslo metus). 

Mokslo metų 
pabaiga ir 
reikalui esant 

Vadovėlių apskaita ir 
jų 
stovio įvertinimas. 

5.5 Sudaryti sąlygas bibliotekoje organizuoti bei 
vykdyti 
projektinę veiklą, įvairius mokyklos 
renginius. 

Visus metus Tinkamos ugdymui 
aplinkos sukūrimas, 
bendradarbiavimas su 
kitais specialistais. 

6. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

6.1 Dalyvauti seminaruose, nuotoliniuose 
mokymo kursuose. 

Nuolat Kvalifikacijos kėlimas. 

6.2 Domėtis naujai išleistais įstatymais, 
naujausia literatūra, švietimo ir specialiojo 
ugdymo naujovėmis. 

Nuolat Savišvieta 

6.3 Dalyvauti rajono mokyklų bibliotekininkų 
metodinėje veikloje, skatinti tarpusavio 
bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius. 

Pagal planą Kvalifikacijos kėlimas 

7. ADMINISTRACINIS DARBAS 

7.1 Bibliotekos darbo planavimas Sausio mėnuo Savalaikei ir būtinai 
bibliotekos veiklai. 

7.2 Kaupti mokyklos mokinių bei mokytojų 
publikacijas apie mokyklos veiklą, 
išspausdintas rajono bei respublikinėje 
spaudoje 

Nuolat Mokyklos veiklos 
Viešinimas. 

7.3 Spaudos prenumerata. Sausio mėn. Skatinti mokinius 
domėtis publicistika 

8. RENGINIŲ, AKCIJŲ, IŠVYKŲ, KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS IR 
DALYVAVIMAS 

8.1 Dalyvavimas organizuojamose edukacinėse 
išvykose. 

Pagal planą  



8.2 Dalyvavimas renginiuose, skirtuose 
rašytojams paminėti. 

Rugsėjo mėn. – 
spalio mėn. 

Skatinti mokinius 
dalyvauti įvairioje 
veikloje; formuoti 
asmenį, sugebantį 
tapti 
aktyviu visuomenės 
nariu, padėti 
tenkinti 
pažinimo, 
lavinimosi ir 
saviraiškos 
poreikius 
per kompetencijų 
ugdymą 

8.3 Bibliotekoje parengti stendą, skirtą 
tarptautinei Mokytojo dienai. 
 

Spalio 1–14 d. 

8.4 Ekskursija į biblioteką ,,Kur gyvena 
knygos?” (priešmokyklinio ugdymo grupė) 
 

Rugsėjis-spalis 

8.5 Popietė „Paūgėjau ir skaityti aš pradėjau“– 
1 klasės mokinių priėmimas į skaitytojus. 
 
 
 
 
 

Sausio mėn. 

8.6 Akcija „Knygų Kalėdos“ 
 
 

Gruodžio 10–28 d. Turtinti bibliotekos 
fondus, palaikyti 
tradicijas 

8.7 Atvirukų ir knygų paroda apie Kalėdas, 
Naujųjų metų šventes. 
 

Gruodžio 3– oji 
savaitė 

Pristatyti 
skaitytojams 
atvirutes, 
knygas, 
atspindinčias 
gražiausias metų 
šventes 

8.8 Skaitovų konkursas „Eilės Lietuvai“         
(1-4 kl.) 
 
 
 

Vasario mėn. 

8.9 Viktorina, skirta tarptautinei knygų dienai. 
 
 

Balandžio mėn. Skatinti skaitymą. 

8.10 Tradicinė šventė „Vaikystės pašaukta 
atbėga pas vaikus knyga“, skirta knygų 
mylėtojams. 
 

Paskutinė 
gegužės savaitė 

Skatinti skaitymą 

8.11 Teminių parodų organizavimas. Visus metus Skatinti domėtis 
įvykiais 

 
 
 
Bibliotekos vedėja Genutė Kristinienė 


