
PATVIRTINTA 

Jonavos Panerio pradinės mokyklos                                                                                                  

direktoriaus 2021 m. sausio  20  d.                                                                                                                         

įsakymu Nr. V1-7 

 

 

 

JONAVOS PANERIO PRADINĖS MOKYKLOS 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2021 M. 

 

 

 

Tikslas. Gerinti mokinių skaitymo kultūrą, vertybines nuostatas, ugdyti pilietiškumą ir skatinti 

tautiškumą, pasitelkiant turimą bibliotekoje literatūrą, spaudą.  

1. Uždavinys.  

Skatinti skaityti 

ir populiarinti 

knygą, 

organizuoti 

literatūrines 

parodas, skirtas 

rašytojų 

jubiliejams, 

atmintinoms 

datoms ir 

šventėms 

paminėti, 

organizuoti 

veiklas 

skatinančias 

mokinių 

skaitymo ir 

rašymo 

gebėjimų 

ugdymą, ugdyti 

bendrąsias 

kompetencijas.  

Priemonės Vykdytojai  Vykdymo 

laikas 

Laukiamas rezultatas 

Naujų skaitytojų ir 

pirmų klasių mokinių 

registracija, 

savarankiškas knygų 

pasirinkimas, 

supažindinimas su 

bibliotekos 

taisyklėmis ir tvarka. 

N.Kurilkina 

 

 

 

 

09 mėn. 

10 mėn. 

 

 

 

Mokiniai išmoks susirasti 

reikalingą informaciją, 

orientuotis bibliotekoje. 

 

 

Įdomiausios ir 

populiariausios 

knygos rinkimai. 

N.Kurilkina 04 mėn. Įdomiausios ir 

populiariausios knygos 

rinkimų rezultatai bus 

skelbiami mokyklos 

tinklapyje, informacija 

pateikta stende bibliotekoje. 

Informacinių stendų 

leidyba 

N.Kurilkina Visus metus 

 

 

 

Ruošiamos teminės knygų 

parodos, skirtos rašytojų 

jubiliejams ir atmintinoms 

valstybinėms švenčių datoms 

paminėti. 

2. Uždavinys.  

Suteikti pagalbą 

mokytojams, 

ieškant 

papildomos 

literatūros 

pamokoms, 

renginiams. 

Teikti pagalbą 

mokytojams renkantis 

įvairius šaltinius, 

trūkstamą informaciją 

ir spaudinius. 

 

 

N.Kurilkina 

 

 

 

Visus metus 

 

 

Įvairūs šaltiniai, papildomai 

užsakyti leidiniai, kaupiama 

informacinė medžiaga  padės 

mokyklos pedagogams 

ugdymo procese. 

3. Uždavinys.  

Sistemingai 

informuoti 

Grožinės bei 

periodinės literatūros 

N.Kurilkina 

 

 

Visus metus Mokyklos mokiniai, 

mokytojai  turės galimybę 

pastoviai naudotis 



mokytojus ir 

mokinius apie 

naujai gautą 

literatūrą, 

bibliotekoje 

vykstančius 

renginius. 

mokiniams tvarkymas 

ir komplektavimas.  

 

 

 

 

naujovėmis periodinėje ir 

grožinėje literatūroje. 

 

Teikti informaciją 

rajono mokyklų 

bibliotekų internetinei 

svetainei.  

N.Kurilkina Visus metus Pateikta informacija ir sklaida 

didins mokyklos bibliotekos 

prestižą. 

4. Uždavinys.  

Teikti 

literatūrinę - 

metodinę 

pagalbą 

mokytojoms 

planuojant ir 

vykdant 

ugdymo 

procesą, 

organizuojant 

renginius, 

vykdant 

projektinę 

veiklą, 

supažindinant 

su skaitymo 

strategijomis 

 

 

 

 

 

 

 

Parengti stendinį 

projektą „Stendas – 

informacijos šaltinis“. 

N.Kurilkina Visus metus Informaciniai stendai  

supažindins mokinius su 

populiariausių pasaulio 

rašytojų jubiliejais ir 

sukaktimis. 

Vytautės Žilinskaitės 

jubiliejui paminėti: 

projektas 4a klasės 

mokiniams „Kelionė į 

Tandandriką“  

N.Kurilkina  03 mėn. Informacinė medžiaga ir 

viktorina suteiks žinių apie 

Vytautės Žilinskaitės 

gyvenimą ir kūrybą.  

Parengti projektą 1-ų 

klasių mokiniams 

„Kelionė į pasakų 

šalį“. 

N.Kurilkina  04 mėn. Projektinė medžiaga ir 

viktorinos – šventės 

supažindins pirmokus su 

įžymiausiais pasaulio 

pasakininkais, jų gyvenimu ir 

kūryba.  

Tarptautinei vaikų 

knygos dienai 

paminėti: 

projektas 3b                                                                                          

klasės mokiniams ir jų 

tėvams „Mano maža 

draugė Knygelė“. 

N.Kurilkina 04 mėn. Informacinė medžiaga suteiks 

žinių apie Tarptautinę vaikų 

knygos dieną, susipažins su 

knygos istorija ir struktūra. 

Viktorina-šventė įtvirtins 

žinias apie knygų atsiradimo 

istoriją, jų įvairovę.  

Paminėti Spalį, kaip 

Tarptautinį mokyklų 

bibliotekų mėnesį. 

N.Kurilkina 10 mėn. Projektas „Aš + Biblioteka = 

Mokykla“ (sukurtas  

Actionbound  programoje)  

ketvirtų klasių mokiniams ir 

mokytojoms padės išmokti 

naudotis mobiliąja aplikacijų 

programėle, mokis pasitikėti 

savo ir komandos draugų 

gebėjimais, žiniomis. Įrodys, 

kad viskas keičiasi, juda į 

priekį, kad biblioteka -  tai 

šiuolaikiška erdvė... 

 

Dalyvauti 

tarptautiniame 

projekte „Šiaurės šalių 

literatūros savaitė“. 

N.Kurilkina 11 mėn. Informaciniai stendai, 

projektiniai renginiai suteiks 

informacijos apie Šiaurės 

šalis, padės mokiniams 



orientuotis knygų 

pasirinkime. 

 Dalyvauti akcijoje 

„Knygų kalėdos“. 

N.Kurilkina 12 mėn. Dovanotos mokinių knygos 

papildys mokyklos 

bibliotekos fondą, vyks 

dovanotų knygų paroda. 

            

Bibliotekininkė                                                                                                                 Natasha Kurilkina 


