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        Užvenčio Šatrijos Raganos  
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        įsakymu Nr. V-6 

 

2023 METŲ VAIGUVOS VLADO ŠIMKAUS SKYRIAUS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 

 

 
Metiniai uždaviniai: 

1. Skyriaus bendruomenės nariams teikti informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu, informacijos paieškos klausimais. 

2. Organizuoti veiklas, vienijančias mokyklos bendruomenę ir formuojančias pozityvias vertybines nuostatas. 

3. Dalyvauti bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos seminaruose, kurti projektinius darbus. 

 

Eil. Nr. Veiklos sritis Veiklos turinys Laikas, terminai Laukiami rezultatai 

1. Veiklos plano sudarymas Veiklos plano sudarymas Sausio mėn. Sudarytas bibliotekos veiklos planas. 

2. Skaitytojų aptarnavimas Formuliarų pildymas. 

Informacijos teikimas apie turimą 

fonduose literatūrą. 

Pagalba ieškantiems informacijos. 

Informavimas apie naują aktualią  

literatūrą. 

 

Darbas su skaitytojais – 

skolininkais: sąrašų sudarymas, 

informavimas. 

Atsiskaitymo su biblioteka 

organizavimas. 

01-12 mėn Bendradarbiavimas su pedagogais ir 

mokiniais, pagalba skaitytojams. 

 

 

Išieškotos knygos iš skolininkų. 



3. Bibliotekos fondo tvarkymas. 1.Fondo apskaitos dokumentų 

tvarkymas. 

2. Spaudinių fondo tvarkymas, 

analizavimas. 

3. Praradusių aktualumą, 

susidėvėjusių spaudinių nurašymas. 

4. Susidėvėjusių knygų remontas. 

5. Metų ataskaitos rengimas. 

01-12 mėn 

 

 

   Sausio mėn. 

Kaupiama informacija apie turimus 

fondus. 

 

Atnaujinti knygų fondai. 

Tvarkyti statistinius duomenis. 

4.  Vadovėlių fondo formavimas 1.Vadovėlių poreikio tyrimas ir 

užsakymas. 

2. Naujų vadovėlių priėmimas, 

tvarkymas. 

3. Praradusių aktualumą, 

susidėvėjusių vadovėlių nurašymas. 

4. Vadovėlių užsakymo ir pirkimo 

organizavimas. 

01-12 mėn. 

Gavus vadovėlius 

2023-12-01 

Nuo 2023-03-01 

iki 2023-09-01 

Ištirtas reikalingų vadovėlių ir mokymo 

priemonių poreikis ir įsigyta pagal 

turimas lėšas. 

 

Mokymo priemonių lėšos, skirtos 

vadovėliams ir mokymo priemonėms 

pirkti panaudotos tikslingai.  

5.  Informacijos apie mokyklą 

žiniasklaidoje kaupimas. 

Kaupti ir skleisti mokyklos 

bendruomenei aktualią informaciją 

spausdinta forma.  

 

01-12 mėn. Skyriaus veiklos viešinimas. Lankytojai 

naudojasi sukaupta informacija: 

„Mokomųjų priemonių katalogai“, 

,,Vaiguvos Vlado Šimkaus skyrius 

spaudoje“. 

6. Kvalifinkacijos kėlimas. Dalyvauti seminaruose. 

Dalyvauti rajono mokyklų 

bibliotekininkų metodinėje 

veikloje; plėsti tarpusavio 

bendradarbiavimo ryšius. 

01-12 mėn. 

Pagal planą 

Kvalifikacijos kėlimas. 

7. Renginių, akcijų, išvykų, 

konkursų organizavimas. 

   



  
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

 

Meninio skaitymo konkursas tarp 

6-10 kl. mokinių. 
 

Dailyraščio konkursas (1-10 kl.), 

skirtas Tarptautinei lietuvių kalbos 

dienai paminėti. 

 

Renginys „Ir pasklis jo garbė po 

visą pasaulį...“, skirtas Vilniaus 700 

metų jubiliejui. 

 

Edukacija „Knygnešiui juoda dalia“ 

 

Disputas „Intelektinė nuosavybė: 

kas tai?“, skirtas Pasaulinei knygos 

ir autorių teisių dienai paminėti. 

 

 

Renginys „Ištark. Išgirsk. 

Išsaugok“, skirtas tremtinių ir 

politinių kalinių trėmimo 70-mečiui 

paminėti. 

 

Etnografinis kampelis: senų knygų, 

buities įrankių ekspozicija. 

 

Ekskursija į biblioteką „Kur gyvena 

knygos? 

 

K. Binkiui – 130. Kūrybos 

Sausis 

 

Vasario 1 d. 

 

Vasario 21 d. 

Kovo 9 d. 

 

Kovo 16 

 

Balandžio 20 

 

Birželis 

 

 

Rugsėjis-spalis 

Rugsėjis 

 

Lapkričio 16 

Skatinti mokinius suprasti kovos už 

Laisvę svarbą ir parodyti pagarbą 

kovotojams. 

Ugdysis kūrybinga, mąstanti ir 

iškalbinga individualybė. 

 

Ugdysis taisyklingo, aiškaus ir estetiško 

rašymo įgūdžius. 

 

Organizuotas renginys (6-10 kl.), kuris 

suteiks istorinių, kultūrinių žinių apie 

Lietuvą ir jos sostinę. 

Organizuota išvyka į Kražius, kur 6 kl. 

mokiniai dalyvaus edukacinėje 

programoje. 

  

Organizuotas disputas 9, 10 kl. 

mokiniams padės suvokti intelektinės 

nuosavybės teises. 

 

6-10 kl. mokinių atminty išliks 

pasakojimai apie tremtį. 

 

 

Skatins domėjimąsi knygomis, literatūra, 

skatins daugiau skaityti. 

 

PUG, 1kl.-4 kl. mokiniai susipažins su 

bibliotekos fondais. 

 

4,5 kl. mokiniai lavins raiškaus skaitymo 

įgūdžius. 



skaitymai. 

 

V. Kudirkai – 165. Pranešimų apie 

Kudirką rengimas, informacijos 

paieška. 

Gruodis.  

Pagerės informacijos susiradimo 

įgūdžiai. 

 

_______________ 

                               

                                       Bibliotekininkė                                                                                                Vida Kuzminskienė 


