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PANEVĖŽIO R. RAMYGALOS GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS 2022 METŲ VEIKLOS
PLANAS
I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
Bibliotekos fondą sudaro 14 976 vnt. knygų ir 14 265 vnt. vadovėlių, gausi kompiuterinių
mokymo priemonių, enciklopedijų kolekcija.
2021 metais biblioteka pasipildė 155 vnt. programinės, metodinės, grožinės literatūros
knygomis, prenumeravo laikraščius „Tėvynė“, „Panevėžio kraštas“, „Sekundė“, šešių pavadinimų
žurnalų komplektus, gavo Panevėžio rajono savivaldybės ekologijai skirtomis lėšomis užsakytus
leidinius. Užsakyti naujai išleisti matematikos vadovėliai 1 klasei, serija „Taip“, laikantis testinumo –
pasaulio pažinimo vadovėliai 2 klasei, serija „Taip“. Papildomai užsakyti anglų kalbos vadovėliai,
lietuvių kalbos vadovėliai 6 klasei 1 dalis, serija „Atrask“.
Įsigyta 68 vnt. grožinės literatūros knygų už 600,87 Eur., 147 vnt. vadovėlių už
14 19,61 Eur.
Nurašyta 183 vnt. knygų ir 197 vnt. vadovėlių.
Bibliotekoje 174 skaitytojai, iš jų 143 mokiniai, apsilankė 2 488 kartus. Per metus išduota
2 370 vnt. literatūros. Atsakyta į 130 bibliografines užklausas.
Bibliotekoje įvyko 9 renginiai, surengtos 4 parodos. Dalyvauta Tarptautiniame knygų
skirtukų mainų projekte, surengta skirtukų paroda iš Kroatijos. Dalyvauta Tarptautiniame projekte
„Baltų literatūros savaitė 2021“, surengtos organizatorių ir rėmėjų dovanotų knygų ir 3b klasės mokinių
darbelių parodos. Šiaurės šalių literatūros savaitės metu vyko ištraukos „Perlų gaudytoja“ skaitymas ir
aptarimas su 2b ir 3b klasės mokiniais. Bibliotekų mėnesio metu vyko projektas „Pasaulio pasakos“.
3b ir 4 klasių mokiniai skaitė pasakas, aptarė, atliko kūrybines užduotis, parengė darbelių parodas.
Vyko popietė pradinių klasių mokiniams įrašant juos į bibliotekos skaitytojus, informacinių įgūdžių
formavimo pratybos. Bibliotekinių pamokų-ekskursijų metu pirmokai buvo supažindinti su bibliotekos
taisyklėmis, fondo išdėstymu, informacijos paieškos būdais. Keičiant knygas vyko pokalbiai apie
perskaitytas knygas.
Bibliotekos skaityklose mokiniams vedamos pamokos, vyksta konkursai, viktorinos,
mokomasi naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, susipažįstama su profesijų įvairove, mokymosi
galimybėmis.
2022 metais biblioteka vykdys informacinę veiklą, padės mokiniams gilinti skaitymo
įgūdžius, plėtoti ugdymo procese įgytas žinias, telks bendruomenę kūrybiškam ugdymuisi.
II SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Vykdyti bibliotekos informacinę veiklą.
2. Padėti mokiniams gilinti skaitymo įgūdžius.
3. Plėtoti ugdymo procese įgytas žinias.
4. Vykdyti profesinį orientavimą ir konsultavimą karjerai.
5. Tirti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius.
6. Telkti bendruomenę kūrybiškam ugdymuisi.
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7. Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus.
8. Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą.
9. Plėtoti mokinių saviraišką.
10. Teikti pagalbą mokiniams karjeros planavimo ir savęs pažinimo klausimais.
11. Sistemingai turtinti fondus aktualiausia, naujausia ugdymo procesui reikalinga grožine
bei metodine literatūra.
Uždaviniai
1. Ugdyti mokinių
informacinius
gebėjimus

Veikla
1.1. Užsiėmimas pirmųjų klasių mokiniams „Aš
bibliotekoje“. Supažindinti su biblioteka, naudojimosi
taisyklėmis, grožinės literatūros fondu, naujai išleistomis
knygomis, informacinėmis technologijomis
1.2. Atsakyti į lankytojų bibliografines-informacines
užklausas, pasitelkiant turimus informacinius šaltinius
1.3. Informacinių įgūdžių formavimo pratybos: padėti
susirasti
reikiamą
informaciją
enciklopedijose,
žodynuose, žinynuose, internete
1.4. Bibliografinių-informacinių pamokėlių pravedimas
mokiniams
2. Skatinti skaitymą 2.1. Parodos rašytojų jubiliejams, istoriniams įvykiams ir
ir populiarinti knygą datoms paminėti:
2.1.1. Ievai Simonaitytei – 125
2.1.2. Alanui Aleksandrui Milne‘ui – 140
2.1.3. Tarptautinė gimtosios kalbos diena
2.1.4. Knygnešio diena. Filmo „Knygnešys“ pristatymas
2.1.5. Tarptautinė Vaikų knygos diena
2.1.6. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
2.1.7. Tarptautinė raštingumo diena
2.1.8. Mokyklų bibliotekų mėnuo
2.1.9. Tarptautinis skirtukų mainų projektas
2.1.10. Astridai Anne Lindgren – 115
2.1.11. Tarptautinis projektas „Šiaurės šalių bibliotekų
savaitė 2022“
2.1.12. Rengti knygų pristatymus ir parodas
2.1.13. Popietė 1 klasės mokiniams įrašant juos į
bibliotekos skaitytojus
2.1.14. Dalyvavimas klasių valandėlėse
2.1.15. Skaitymo skatinimo renginių ciklas „Knyga –
mano draugė“
2.1.16. Pranui Mašiotui – 150
2.1.17. Akcija „Bibliotekų knygų Kalėdos“
3. Plėtoti mokinių
3.1. Mokinių kūrybinių darbų (fotografijos, technologijų,
saviraišką
dailės) parodos-pristatymai
3.2. Profesionalių menininkų darbų parodos
3.3. Suplyšusių knygų tvarkymas (socialinė veikla)

Data
Rugsėjis

Pagal poreikį
visus metus
Visus metus
Pagal poreikį
visus metus

Sausis
Sausis
Vasario 21 d.
Kovo 16 d.
Balandis
Gegužės 6 d.
Rugsėjo 8 d.
Spalis
Spalis–gruodis
Lapkritis
Lapkritis
Visus metus
Pagal susitarimą
Pagal susitarimą
Visus metus
Gruodis
Gruodis
Sausis–gruodis
Viena paroda
per metus
Pagal poreikį
visus metus
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4. Teikti pagalbą
mokiniams karjeros
planavimo ir savęs
pažinimo klausimais
5. Tirti gimnazijos
bendruomenės
informacinius
poreikius,
sistemingai turtinti
fondus aktualiausia,
naujausia ugdymo
procesui reikalinga
grožine bei metodine
literatūra

4.1. Karjeros informacijos kaupimas, jos sisteminimas
4.2. Individualios ir grupinės ugdymo konsultacijos
4.3. Mokinių supažindinimas su POT darbu gimnazijoje
4.4. Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją
5.1. Tikslingas vadovėlių, grožinės ir metodinės
literatūros įsigijimas ir pristatymas:
5.1.1. Metodiniuose būreliuose protokolu susitariama dėl
prioritetų
5.1.2. Mokytojui taryboje aprobuojami įsigyjamų
vadovėlių, grožinės, metodinės literatūros, mokymo
priemonių sąrašai
5.1.3. Individualūs pokalbiai su skaitytojais nustatant
poreikius
5.1.4. Rengiamos naujausių knygų parodos
_____________________________

Parengė
Daiva Leckienė
2022-02-08

Visus metus

Sausis–gruodis
Iki balandžio 15 d.
Iki gegužės 10 d.

Nuolat
Per dvi savaites
po gavimo

