
                   
JONAVOS PRADINĖS MOKYKLOS BIBLIOTEKOS METINĖ 

VEIKLOS PROGRAMA 2014 M. 

I. Bendrasis mokyklos tikslas – gerinti ugdymo(si) ir darbo sąlygas

Bendrosios
mokyklos
užduotys

Bibliotekos veiksmai/ Priemonės Atsakingas/
Partneriai

Ištekliai Laukiamas rezultatas Atlikimo terminas

1. Pilnai įdiegti 
MOBIS.

1.1.  Automatizuoti  visus
bibliotekinius procesus

Lilija
Grigėnienė,
Birutė
Prasauskienė

Žmoniškieji,
kompiuteris,
internetas

Bibliotekoje  bus  vykdoma
automatizuota  bibliotekos  ir
vadovėlių fondų apskaita

Iki  2014 m.  rugsėjo
mėn.

II. Bibliotekos tikslas (arba veiklos prioritetas 2014 m.) – tęsti mokinių skaitomumo skatinimą 

Bibliotekos
užduotys

Veiksmai/ Priemonės Atsakingas/
Partneriai

Ištekliai Laukiamas rezultatas Atlikimo terminas

1. Mokinių 
skaitomumo 
skatinimas

1.1. Dalyvauti respublikiniuose 
mokinių skaitomumo skatinimo 
renginiuose

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji Skaitymu susidomės daugiau 
vaikų

Tęsti visus metus

1.2. Paruošti naujų knygų parodas Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji,
literatūra

Lankytojai susipažins su 
naujomis knygomis.

Tęsti visus metus

1.3. Paminėti jubiliejus švęsiančių 
vaikų literatūros kūrėjų metines:
1.3.1. „Kristijonui Donelaičiui – 300“
1.3.2. „Oskarui Vaildui – 160“
1.3.3. „Salomėjai Nėriai – 110“

Lilija
Grigėnienė,

Olga
Šarapajeva,

klasių
mokytojos

Žmogiškieji,
literatūra,
popierius

kompiuteris,
spausdintuvas,

medijos
priemonės

Mokiniai susipažins su 
bibliotekoje esančiais jubiliatų 
kūriniais, o iš trumpų 
informacinių pranešimų – apie 
svarbesnius gyvenimo momentus

Tęsti visus metus
2014 10 13 
2014 11 17

1.4. Paruošti knygų parodą 
„Knygutės-dvynukės“

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji Mokiniai susipažins su knygomis
vienodais pavadinimais

2014 12 08



1.5. Paskelbti akciją „Padovanok 
mokyklos bibliotekai naują knygą“

Lilija
Grigėnienė,
pilietiškumo

ugdymo
grupė

Žmogiškieji,
popierius,

kompiuteris,
spausdintuvas,

literatūra

Mokiniai turės galimybę 
papildyti bibliotekos fondą jiems
patinkančiomis knygomis

2014 m. kovo –
balandžio mėn. 

1.6. Dalyvauti tęstinėje akcijoje 
„Knygų Kalėdos“

Mokyklos
bendruomenė

Žmogiškieji,
finansiniai

Akcijos dalyviai papildys 
mokyklos bibliotekos fondą 
naujomis knygomis 

Pagal atskirą
pranešimą

1.7. Prisijungti prie projekto „Visa 
Lietuva skaito vaikams“ 
organizuojamų renginių

Projekto
dalyviai

Žmogiškieji Mokiniai lavins savo skaitymo 
įgūdžius, prasmingai praleis 
laiką su knyga.

Pagal poreikį

2. Darbo su 
skaitytojais 
organizavimas

2.1. Supažindinti mokinius su 
naudojimosi mokyklos biblioteka 
taisyklėmis

Lilija
Grigėninenė,
pirmų klasių
mokytojos

Žmogiškieji Pirmokai taps pilnateisiais 
mokyklos bibliotekos 
skaitytojais

Pagal poreikį

2.2. Paminėti Vasario 16-ąją. Sukurti 
pateiktį „Graži tu mano, brangi 
Lietuvėle“ 

Mokyklos
bendruomenė

Žmogiškieji,
medijos

priemonės

Sustiprės mokinių patriotiškumo 
jausmas

2014 02 14

2.3. Prisijungti prie Lietuvos 
bibliotekininkų draugijos 
organizuojamos Nacionalinės 
Lietuvos bibliotekų savaitės renginių

Lilija
Grigėnienė,

klasių
mokytojos

Žmogiškieji Bus gerinamas bibliotekos kaip 
institucijos įvaizdis

2014 m. balandžio
mėn.

2.4. Dalyvauti poezijos festivalyje 
„Augame kartu su eilėraščiu“ 

Olga
Šarapajeva,

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji Mokiniai patirs daug teigiamų 
emocijų, įgys naujų kūrybinių 
minčių.

2014 m. gegužės
mėn.

2.5. Padėti suorganizuoti literatūrinę 
popietę „Mano eilės“

Olga
Šarapajeva,

Jolita
Skeirienė,

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji,
popierius,

kompiuteris,
spausdintuvas

Popietės dalyviai ir svečiai 
pasidalins kūrybine patirtimi 

2014 m. gegužės
mėn.
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2.6. Supažindinti mokinius su 
bibliotekos naujovėmis

Lilija
Grigonienė,

klasių
mokytojos

Žmogiškieji Mokiniams bus primintos 
naudojimosi mokyklos biblioteka
taisyklės, susipažins su 
paslaugomis, kurias teikia įdiegta
mokyklų bibliotekų informacinė 
sistema MOBIS. 

2014 m. rugsėjo
mėn.

2.7. Dalyvauti tęstiniame projekte 
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

Lilija
Grigėnienė,

klasių
mokytojos

Žmogiškieji,
popierius,

kompiuteris,,
medijos

priemonės,
spausdintuvas

Dalyviai susipažins su Šiaurės 
šalimis ir jų rašytojų kūriniais 
vaikams

2014 11 17–23 

3. 
Informacinių 
paslaugų  
teikimas

3.1. Atnaujinti naujai gaunamų 
dokumentų parodą

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji Mokytojos bus informuotos apie 
bibliotekoje gautus naujus 
dokumentus

Tęsti visus metus

3.2. Pildyti rekomenduojamų 
perskaityti knygų sąrašus 1–4 
klasėms

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji Mokytojai ir mokiniai bus 
informuoti apie knygas, kurias 
vaikų literatūros specialistai 
rekomenduoja skaityti

Tęsti visus metus

3.3. Mokyklos bendrojo naudojimo 
kataloge pateikti mokytojoms galimų 
įsigyti mokymo priemonių ir 
vadovėlių sąrašus

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji Mokytojai bus supažindinti su 
ŠMM siūlomais įsigyti 
vadovėliais ir literatūra

2014 m. kovo –
gruodžio mėn.

3.4. Teikti informaciją apie 
bibliotekos veiklą mokyklos bei 
Jonavos rajono mokyklų bibliotekų 
internetiniuose puslapiuose

Lilija
Grigėnienė,
Vygandas
Žentelis

Žmoniškieji,
medijos

priemonės 

Bibliotekos veikla bus žinoma 
platesnėms visuomenės grupėms

Tęsti visus metus

3.5. Pateikti mokyklos bibliotekos 
skaitytojų skaitymo masto ir 
kryptingumo tyrimą

Lilija
Grigėnienė

Žmoniškieji,
skaitytojų

formuliarai,
kompiuteris,

internetas

Mokyklos bendruomenė 
susipažins su mokinių skaitymo 
kiekybiniais rodikliais ir 
skaitomos lektūros žanrais.

2014 m. gegužės
mėn.
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4. 
Dalyvavimas 
ugdymo 
procese

4.1. Įvairiapusiškai padėti 
mokytojoms, vedančioms pamokas 
bibliotekoje su video terminalais 
(vaizdo aparatūra, kompiuteriai, 
televizorius, medijos priemonės)

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji,
video terminalai

Biblioteka dalyvaus ugdymo 
procese

Tęsti visus metus
pagal poreikį

4.2. Konsultuoti ir padėti 
mokytojams ir mokiniams, 
dirbantiems bibliotekos kompiuteriais
bei besinaudojantiems įvairiomis 
programomis

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji,
kompiuteriai

Vyks bibliotekininko 
bendradarbiavimas su mokiniais 
ir mokytojais

Tęsti visus metus

4.3. Ugdyti informacinius gebėjimus 
pirmose klasėse: pažintis su 
mokyklos biblioteka, naudojimasis 
bibliotekos fondu, knygų tausojimas

Lilija
Grigėnienė,
I-ų klasių
mokytojos

Žmogiškieji Pirmokai bus paskatinti tapti 
mokyklos bibliotekos 
skaitytojais ir stiprins savo  
skaitymo įgūdžius

2014 m. rugsėjo-
gruodžio mėn.

4.4. Pravesti užsiėmimus apie 
pagarbą knygoms ir jų tausojimą

Lilija
Grigėnienė,
mokytojos

Žmogiškieji,
bibliotekos fondas

Mokiniai išmoks gerbti knygas ir
jas tausoti

Pagal susitarimą

4.5. Padėti mokiniams ir mokytojoms
ieškoti informacijos savarankiškiems 
darbams ir pamokoms

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji,
bibliotekos

fondas, internetas 

Biblioteka dalyvaus ugdymo 
procese

Esant reikalui

5. 
Informacinių 
technologijų 
diegimas ir 
naudojimas

5.1. Baigti MOBIS diegimą Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji,
kompiuterinė

įranga, internetas

Bus automatizuoti bibliotekiniai 
procesai 

Iki 2014 m. rugsėjo
mėn.

5.3. Baigti vadovėlių bibliografinių 
įrašų kūrimą

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji,
kompiuterinė

įranga, internetas

Bus kompiuterizuotai vykdoma 
vadovėlių registracija, apskaita ir
vadovėlių išdavimas bei 
grąžinimas

Iki 2014 m. rugsėjo
mėn.

6. 
Kvalifikacijos 
kėlimas

6.1. Dalyvauti rajono mokyklų 
bibliotekų metodiniuose 
pasitarimuose, dalykinėse išvykose

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji Bus pasidalinta darbo patirtimi, 
naujienomis bibliotekinio darbo 
tematika

Tęsti visus metus

6.2. Dalyvauti mokyklų bibliotekų 
darbuotojų kompetencijos tobulinimo
programose

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji Bus keliama bibliotekininko 
kvalifikacija

Tęsti visus metus
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7. Vadovėlių 
fondo 
tvarkymas

7.1. Ištirti reikalingų užsakyti 
vadovėlių poreikį 2014–2015 m. m. 

Lilija
Grigėnienė,
mokytojų
metodinė

taryba

Žmogiškieji,
internetas

Mokykla bus aprūpinta 
reikiamais bendrojo lavinimo 
vadovėliais

2014 m. kovo-
gruodžio mėn.

7.2. Atlikti vadovėlių patikrą Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji Bus baigta tvarkyti MOBIS 
Retro sąskaita

2014 m. birželio –
liepos mėn.

7.3. Tvarkyti vadovėlių apskaitą Lilija
Grigėnienė

Žmoniškieji,
kompiuterinė

įranga, MOBIS

Vadovėliai bus tinkamai 
apskaityti

Tęsti visus metus

8. Bibliotekos 
fondo 
tvarkymas

8.1. Papildyti naudojimosi mokyklos 
biblioteka taisykles

Lilija
Grigėnienė

Žmoniškieji,
kompiuteris

Bus papildytos naudojimosi 
mokyklos biblioteka taisyklės

2014 m. birželio –
rugpjūčio mėn.

8.2. Ištirti reikalingų užsakyti 
mokymo priemonių poreikį 2014–
2015 m.m.

Lilija
Grigėnienė,
mokytojų
metodinė

taryba

Žmogiškieji,
internetas

Mokykla bus aprūpinta 
kokybišką ugdymo procesą 
užtikrinančiomis mokymo 
priemonėmis

2014 m. kovo –
spalio mėn.

8.2. Tvarkyti bibliotekos fondo 
apskaitą Mobyje ir popieriniuose 
dokumentuose

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji Apskaitos duomenys bus pateikti
bibliotekos statistinėje 
ataskaitoje

Tęsti visus metus

8.3. Skaitytojų grąžintas ir naujai 
įsigytas knygas sudėti į jiems skirtas 
vietas

Lilija
Grigėnienė

Žmogiškieji Bibliotekos fondas bus 
tvarkingas, lengvai suprantamas 
ir pasiekiamas

Tęsti visus metus
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