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Biblioteka 

Misija - mokyklos bendruomenės aptarnavimas, informacijos kaupimas, sisteminimas ir skleidimas. 

Vizija - šiuolaikiškai moderni biblioteka, siekianti sukurti atvirą ir intensyvią informacijos erdvę, 

paremtą naujomis technologijomis ir kokybiškomis paslaugomis. 

Tikslai 

 Skatinti mokinius skaityti bibliotekoje esančias knygas, sudominti naujai papildomu fondu. 

 Dalyvauti skaitymą skatinančiose programose, projektuose (tarptautiniame projekte „Baltų 

literatūros savaitė, tarptautiniame projekte „Šiaurės šalių literatūros savaitė“). 

 Bendradarbiauti su mokyklos pedagogais, organizuojant mokiniams užsiėmimus (popietes, 

viktorinas, valandėles). 

  Bendradarbiavimas su Šiaulių Povilo  Višinskio viešąja biblioteka ir jos filialais,  miesto 

mokyklų bibliotekomis. 

Veiklos kryptys 

 Užtikrinti efektyvų ir kultūringą skaitytojų aptarnavimą, rūpintis mokinių skaitymu. 

 Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus: ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti ir pateikti 

informaciją bei jos šaltinius.                    

 Teikti mokytojams informaciją apie naujausią mokslinę, pedagoginę, humanistinę, 

psichologinę literatūrą. 

 Kaupti reikalingą programinę ir mokomąją literatūrą, prenumeruoti spaudą ir plėsti 

informacinį - bibliografinį fondą. 

 Komplektuoti vadovėlių  fondą, atitinkantį bendrąsias ugdymo programas. 

 Informacijos sklaida apie bibliotekos veiklą. 

Skaitykla 

Misija - pedagogams ir mokiniams teikti informaciją ir idėjas, mokyti ieškoti  informacijos internete, 

spaudoje ir kituose šaltiniuose.  

Vizija - siekti, kad skaitykla taptų informacijos centru, pasižyminčiu aukšta aptarnavimo kultūra, 

modernių informacijos technologijų naudojimu bei geromis darbo sąlygomis. 

Veiklos kryptys 

 Rengti kūrybinių darbų parodas,  teminius – proginius stendus, skirtus rašytojų jubiliejinėms 

sukaktims, įsimintinoms datoms, kalendorinėms šventėms paminėti. 

 Organizuoti temines knygų parodas.  

 Skatinti mokytojus vesti įvairius renginius naudojant IKT, video aparatūrą.  

 Siekti, kad mokiniai skaitykloje jaustųsi saugūs, žadinti jų žingeidumą knygai. 

Kita veikla 

Stalo žaidimų išdavimas, kopijavimas, spausdinimas, skenavimas, laminavimas.  
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I. INFORMACNĖ BIBLIOTEKOS VEIKLA 

Priemonės pavadinimas Kas vykdo Kada 

Skaitymo ir informacinių įgūdžių ugdymas: 
 

1. Darbas su mokiniais: 

 vesti informacines valandėles, popietes, viktorinas, organizuoti 

informacines parodas; 

 ugdyti knygų skaitymo įgūdžius; 

 konsultuoti informacinių žinių ir įgūdžių klausimais; 

 supažindinti su bibliotekos taisyklėmis;  

 pirmoji pažintis su enciklopedijomis, žodynais, žinynais ir 

informacijos radimu juose. 

2. Mokinių kultūrinio akiračio plėtimas: 

 gavus naujos literatūros, atnaujinti knygų parodą ,,Naujos 

knygos“, paskelbti mokyklos FB internetinėje svetainėje, 

TAMO; 

 rengti literatūrines parodas, skirtas rašytojų jubiliejinėms datoms 

pažymėti, parodas skirtas atmintinoms datoms bei šventėms 

paminėti. 

E.Šliūpaitė 
G.Korkevičienė 
I.Rafael 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visus metus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. KULTŪRINĖ IR METODINĖ INFORMACINIO CENTRO 
VEIKLA 

  

Informacinių paslaugų teikimas mokyklos bendruomenei 

    1.  Mokyklos bendruomenės informavimas apie naujai gautus 

pedagoginius, metodinius ir kitokius leidinius. 

    2. Informacinio metodinio kampelio tvarkymas:  Mokyklos 

veiklos kokybės tobulinimas, Socialinis darbas, Mokytojui dalykininkui. 

Medžiagos informaciniam segtuvui „Gegužių progimnazija spaudoje“ 

paieška, atranka, sisteminimas ir pateikimas.     

  3.  Lietuvos knygų leidyklų informacijos pateikimas. 

  4. Skaitytojų konsultavimas, pasirenkant informacijos šaltinius 

namų darbams atlikti, pranešimams bei projektiniams darbams parengti. 

      5. Propaguoti bibliotekos veiklą mokyklos interneto svetainėje. 

      6. Pirmų klasių mokinių supažindinimas su biblioteka bei skaitykla. 

E.Šliūpaitė 
G.Korkevičienė 
I.Rafael 
 

Visus metus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo mėn. 

Šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimas E.Šliūpaitė 
G. Korkevičienė 

Visus metus 
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Bibliotekos vedėja                                                                        

                                                   Edita Šliūpaitė 

  Kompiuterinių duomenų bazių papildymas: 

 metodinės ir informacinės literatūros duomenų skaitykloje 

atnaujinimas;           

 teikti pagalbą lankytojams, dirbantiems su kompiuteriu ir 

kitomis informavimo priemonėmis. 
 

I.Rafael 
 

Vadovėlių fondo komplektavimas 

1. Vadovėlių keitimas ir tikrinimas.  

2. 2021 m. ataskaitos ruošimas ir pateikimas apie krepšelio lėšų 

panaudojimą vadovėliams įsigyti. 

3. Vadovėlių užsakymas 2022/2023  m.m. 

4. Vadovėlių peržiūrėjimas ir nurašymas. 

5. Vadovėlių surinkimas mokslo metų pabaigoje. Jų tvarkymas, 

ruošimas bei perdavimas. 

6. Vadovėlių įtraukimas į visuminę knygą. Vadovėlių fondo 

apskaitos kortelių pildymas. 

E.Šliūpaitė 
 
 

 

 

 

Sausis 

 

Kovas - 

Rugsėjis 

 

Kitų fondų komplektavimas ir tvarkymas 

1. Ataskaitos apie grožinės literatūros įsigijimą pateikimas. 

2. Grožinės, metodinės, pedagoginės, humanistinės, informacinės 

literatūros užsakymas bibliotekos fondams papildyti. 

3. Knygų fondų tvarkymas pagal UDK. 

4. Inventorinių knygų pildymas ir naujai gautų knygų 

katalogavimas. 

5. Susidėvėjusių knygų nurašymas. 

6. Skaitytojų pamestų ir vietoje jų priimtų spaudinių apskaitos 

knygos vedimas. 

7. Periodinių leidinių užsakymas 2023 metams. 

E.Šliūpaitė 
 

Visus metus 
 

 

Paraiškų surinkimas: 

 metodinės literatūros užsakymas; 

 mokymo priemonių (plakatų, žemėlapių ir kt.) užsakymas. 

E. Šliūpaitė 

 

 

Kovas - 

Spalis 

 

Skaityklos paslaugos 

 Stalo žaidimų išdavimas. 

 Kopijavimas, spausdinimas, laminavimas, skenavimas. 

 IKT, video aparatūros  priemonių panaudojimas.  

E.Šliūpaitė 
G. Korkevičienė 
I.Rafael 
 

Visus metus 
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Stendai, knygų parodos 

Priedas Nr. 1 

Data Tema 
Pastabos 

(Stendų eksponavimo data) 

2022-01-13 Stendas Laisvės gynėjų dienai paminėti. 11 d. 

2022-01-14 

Knygų paroda „Gamtininko, rašytojo, 

fotografo Selemono Paltanavičiaus 

knygos“ 
13 d. 

2022-01-17 
Stendas „Sniego ir ledo karalystėje“ 

(Pasaulinei sniego dienai paminėti). 
17-28 d. 

2022-01-27 

Stendas, knygų paroda  „Vaikų literatūros 

rašytoja Gintarė Adomaitytė ir jos 

kūryba“ 
25 d. 

2022-02-05 Stendas šv. Agotos, Duonos dienai paminėti. 1 d. 

2022-02-11 
Stendas Tarptautinei saugesnio interneto 

dienai paminėti. 
7 d. 

2022-02-26 
Stendas prancūzų poetui, dramaturgui, 

romanistui, tapytojui ir dizaineriui Viktorui 
Hugo - 220 

21 d. 

2022-03-11 
Stendas,  

skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui 
paminėti. 

7 d. 

2022-03-16 
Stendas, skirtas Knygnešio dienai paminėti 

„Knygnešius prisiminus...“. 
 

14 d. 

2022-04-02 
Stendas, skirtas Tarptautinei Vaikų knygos 

dienai paminėti. 
Kovo 28 d. 

2022-04-07 
Stendas „Rašytojui, dramaturgui, vaikų 

literatūros kūrėjui Antanui Vienuoliui – 140“ 
4 d. 

2022-04-15 
Stendas, skirtas Tarptautinei kultūros 

dienai paminėti. 
11 d. 

2022-04-23 
Stendas Pasaulinei knygos dienai 

paminėti 
18 d. 

2022-04-30 
Knygų paroda „Švedų rašytojo ir 

iliustruotojo Sveno Nordqvisto knygos“ 
25 d. 

2022-05-13 
Stendas, skirtas Gegužių progimnazijos 

vardo dienai paminėti. 
9 d. 

2022-06-01 
Stendas „Vaikystės pasaka“, skirtas 
Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti. 
Gegužės 30 d. 

2022-09-01 
Stendas „Lik sveika vasarėle, labas 

mokyklėle!“ 
Rugpjūčio 31 – rugsėjo 9 

dienomis 

2022-09-22 Stendas „Saulės miestas“. 16d. 

2022-10-04 
Stendas, skirtas Pasaulinei gyvūnų globos 

dienai paminėti. 
Rugsėjo 28 d. 

2022-10-25 
Stendas, skirtas Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos dienai paminėti 
19 d. 
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2022-11-14 
Stendas „Švedų vaikų literatūros rašytojai 

Astridai Lindgren – 115“  
7 d. 

2022-11-16 

 
Stendas,  skirtas Tarptautinei Tolerancijos 

dienai paminėti. 
 

10 d. 

2022-12-16 

 
Stendas „Gamtininkui, rašytojui Tadui 

Ivanauskui – 140“. 
 

12 d. 
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Renginiai 

Priedas Nr. 2 

Eil.nr. Data Pavadinimas Dalyviai Pastabos 

1 2022-01-14 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

2 2022-01-14 

Rytmetys „Selemono 

Paltanavičiaus pasakojimai apie 

gamtą“ 

2a kl. mokiniai 
Su mokytoja I. 

Vinickiene 

3 2022-01-21  „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

4 2022-01-27 
„Vaikų literatūros rašytojos 

Gintarės Adomaitytės pasakos“ 
3d kl. mokiniai 

Su mokytoja  

L. Norviliene 

5 2022-01-28 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

6 2022-02-04 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

7 2022-02-09 Rytmetys „Charleso Dickenso 
kūryba“ 

8a kl. mokiniai 
Mokytoja  

D. Virakienė 

8 2022-02-11 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

9 2022-02-25 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

10 2022-03-04 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

11 2022-03-09 Popietė „Lietuva – mano šalis“ 6a kl. mokiniai 
Su mokytoja  

A. Mockiene 

12 2022-03 

Valandėlės minint „Mokykla 

be patyčių 2022“ 

1) Filmo „Mano mielas **** 

telefonas“ peržiūra ir 

aptarimas. 

2) Filmo „Broliai ir sesės“ 

peržiūra ir aptarimas 

6d kl. mokiniai 

7e kl. mokiniai 

 

 

2d kl. mokiniai 

Su soc. pedagoge I. 

Strelkauskiene 

(mokytojos A. 

Lučinskienė ir R. 

Balčiūnienė) 

Su soc. pedagoge J. 

Laidauskiene, 

mokytoja R. Jackiene 

13 2022-03-18 Popietė „Pasakų šalyje“ 
Visos dienos 

mokyklos 

Su visos dienos 

mokyklos 
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vaikai mokytojomis 

14 2022-03-18 Rytmetys „Žemės – mūsų 

namai“ 
4a kl. mokiniai 

Su mokytoja  

I. Strelkauskiene 

15 2022-03-25 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

16 2022-04-01 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

17 2022-04-01 Rytmetys „Pasakų veikėjai“ 2b kl. mokiniai 
Su mokytoja  

A. Tupike 

18 2022-04-08 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

19 2022-04-15 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

20 2022-04-15 Popietė „Populiariausi anglų 

rašytojai: Viljamas Šekspyras“ 
5c kl. mokiniai 

Su mokytoja  

V. Dauniene 

21 2022-04-29 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

22 2022-05-06 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

23 2022-05-13 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

24 2022-05-18 Popietė „Mano gyvenimo 

knyga“ 
5b kl. mokiniai 

Su moktoja    

I. Kačinskiene 

25 2022-05-20 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

26 2022-05-27 Popietė „Pasakų šalyje“ 

Visos dienos 

mokyklos 

vaikai 

Su visos dienos 

mokyklos 

mokytojomis 

27 2022-06-01 Aktyviausių skaitytojų 

apdovanojimai 

1-8 kl. 

mokiniai 
 

28 2022-09 
Bibliotekos pristatymo 

valandėlė „Bibliotekos duris 
atvėrus“ 

1 kl. mokiniai 1 kl. mokytojos 

29 2022-09 
Dalyvavimas tarptautiniame 
mokyklų bibliotekų projekte 
„Baltų literatūros savaitė“ 

4 kl. mokiniai 4 kl. mokytojos 
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30 2022-10-13 Popietė „Ką pasakoja knygų 
skirtukai?“  

5c ir 5b kl. 
mokiniai 

 

31 2022-10-14 Popietė „Laikas su knyga: 
pasakos apie gyvūnus“ 

2a, 2b kl. 
mokiniai 

Su mokytojomis A. 
Labanauskiene ir N. 

Gabrielaitiene 

32 2022-10-26 Valandėlė „Galvosūkių skrynią 
atvėrus“ 

6d kl. mokiniai 
Su mokytoja D. 
Varpučinskiene 

33 2022-11-14 Popietė „Svečiuose pas Pepę 
Ilgakojinę“ 

4e kl. mokiniai 
Su mokytoja V. 

Pastorastiene 

34 2022-11-15 

Tarptautinis projektas „Šiaurės 
šalių literatūros savaitė“ (vyks 

garsinis knygų skaitymas ir 
analizė) 

5a ir 5c kl. 
mokiniai 

Su lietuvių kalbos 
mokytojomis bei 

klasių auklėtojomis     

35 2022-12-06 

Šalies bendrojo ugdymo 
mokyklų 5-6 klasių mokinių 
kūrybos konkursas „Aukso 

plunksna“ 

5 – 6 kl. 
Su mokytoja I. 

Turovaite 
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