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Vizija: Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla – prasmės, atradimų, mokymosi ir asmens 

ugdymosi sėkmės siekianti mokykla. 

 

Misija: Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį ugdymą, užtikrinti asmenybės ūgtį ir saviraiškų 

dalyvavimą mokyklos gyvenime. 

 

Tikslai: 

 Tapti informaciniu centru, atitinkančiu pedagogines naujoves ir ugdymo metodikas. 

 Ugdyti mokyklos bendruomenės gebėjimus gyventi ir veikti informacinėje visuomenėje. 

 Bibliotekos veiklą sieti su mokyklos bendrais uždaviniais. 

 

 



Uždaviniai Įgyvendinimo būdai ir priemonės Data Vertinimo kriterijai Laukiamas 

rezultatas 

1.  Skaitymo ir informacinių 

įgūdžių ugdymas 

1. Informacinės naudojimosi biblioteka 

pamokos: 

1.1.  „Kelionė į knygų šalį“ – 1 kl. mok.; 

1.2.  naujiems skaitytojams. 

Sausio mėn. 

Atvykus naujam 

skaitytojui. 

Pirmai klasei pravestas 

pamokų skaičius. 

Naujų skaitytojų 

mokymas naudotis 

biblioteka proc. 

3 pamokos 

80 proc. mo-

kinių moka 

naudotis 

biblioteka 

2. Enciklopedijų lobynuose  –  2 kl. mok. Gegužės mėn. Parvestų pamokų skaičius 3 

3. Skaitymo popietė „Mes augame su pasaka“ – 

3 kl. mok. 

Vasario mėn. 

Spalio mėn.  

Parvestų pamokų skaičius 3 

4.  Popietė – „Metų knygų rinkimams atėjus“. 4 

kl. 

Lapkričio mėn. Parvestų pamokų skaičius. 

 

3 

5.  Ką atskleidžia liaudies atmintis? Smulkioji 

tautosaka. Pasakos  – 5 kl. mok.  

  Kovo mėn.  Parvestų pamokų skaičius 3 

6.  Senovinės knygos atsiradimas 6 kl. mok. Vasario mėn. Parvestų pamokų skaičius 3 

7.  Žodynų ir žinynų lobynai. 7 kl. mok. Spalio mėn.  Parvestų pamokų skaičius 3 

8. Informacijos paieškos būdai bibliotekoje. 

8 kl. mok. 

Balandžio mėn. Parvestų pamokų skaičius 3 

9.  Pasaulinė poezijos diena. Poezija 9 kl. mok. Kovo mėn. Parvestų pamokų skaičius 1 

10. Lietuvos rašytojai, poetai. Bibliotekoje 

stendų kūrimas. 10 kl. mok.  

Rugsėjo mėn. Sukurtų stendų skaičius 1 

2. Mokinių kultūrinių – pažinti-

nių kompetencijų ugdymas. 

1. Parodos:  Bibliotekoje surengtų 

parodų kiekis 

24 



 1.1. „Laisvės gynėjo dienai atminti“ Sausio 13 d.  

1.2. „Teofliui Tilvyčiui – 115“ Sausio 21 d.  

1.3. „Ambraziejui Jonynui - 100“ Vasario 2 d.  

1.4. Lietuvos Valstybės Atkūrimo Dienai 

atminti 

Vasario 16 d.  

1.5. Tarptautinė gimtosios kalbos dienai 

paminėti.   

Vasario 21 d.  

1.6. „Juozui Paukšteliui – 120“ Kovo 2 d.  

1.7. Senovinių knygų paroda skirta „Knyg-

nešio dienai paminėti“ 

Kovo 16 d.  

1.8. Pasaulinė Poezijos Diena Kovo 21 d.  

1.9. „Petrui Cvirkai - 110“  Kovo 25 d.  

1.10. „Ignui Šeiniui – 130“ Balandžio  3 d.  

1.11. „Jonui Biliūnui – 140“  Balandžio 11 d. 

1.12. „Romualdui Granauskui – 80“ Balandžio 18 d. 

1.13. Velykinė atvirukų paroda „Riedėk 

margutį“. 

Balandžio 21 d. 

1.14. „Juozui Baltušiui – 110“ Balandžio  27 d. 

1.15. „Onorei de Balzakui  - 220“ Gegužės 18 d. 

1.16. „Aleksandrui Puškinui  - 220“ Birželio 6 d. 

1.17. „Juozui Tumui-Vaižgantui  - 150“ Rugsėjo 20 d. 

1.18. „Mariui Katiliškiui – 105“  Rugsėjo 26 d. 



1.19. „Eduardui Mieželaičiui – 100“ Spalio 3 d. 

1.20. „Pauliui Dreviniui - 100“ Spalio 13 d. 

1.21. „Visų šventųjų diena. Vėlinės.“ Lapkričio 1 d. 

1.22. „Salomėjai Nėrei – 125“ Lapkričio 17 d. 

1.23. „Onai Miciūtei – 110“ Gruodžio 14 d. 

1.24. „Šventų Kalėdų belaukiant“ Gruodžio 25-26 d. 

2. Projektas „Aktyviausiai skaitanti klasė“ 1-

4 kl. 

Balandžio mėn. Nustatyta aktyviausiai 

skaitantį klasė per balandžio 

mėn. 

1 

3. Akcija „Knygų Kalėdos. Dalijamės knyga - 

dalijamės gerumu“ 1-10 kl. 

Lapkričio – sausio 

mėn. 

Dovanotų knygų kiekis  10 kn. 

4.  Vaikų metų knygos rinkimai „Aš ir Tu: 

paskaitykime kartu“ 4 kl. mok. 

Gruodžio, sausio, 

vasario  mėn. 

Vasario mėn. išrinkta 

metų knygą. 

1 

5.  Literatūrinis protmūšis „Ką žinai apie 2018 

metų vaikų knygų penketuką“  4 kl. mok; 

 

Vasario mėn. Dalyvauta Biržų raj. 

J. Bielinio bibliotekos 

renginyje – protmūšyje  

skirta  metų knygos 

rinkimams. 

1 

6.  Akcija-rinkimai „Skaitomiausia knyga 

mūsų mokykloje“ 1 - 10 kl. mok. 

Kovo mėn. 

 

Nustatytos populiarios 

knygos mokykloje, pagal  

klasių koncentrus 

 1- 4 kl. – 1 kn. 

 5 - 7 kl. – 1 

kn. 

 8 - 9 kl. - 1 kn. 

7.  Skaitymo popietės – bibliotekos skaitymo 

erdvėje  

Visus metus Skaitymo popiečių per 

metus skaičius 

1 

8. Susitikimai su leidyklos „Nieko rimto 

atstovais. Knygų mugė. 

Pagal leidyklos 

nustatytas datas 

Susitikimų – mugių su 

leidykla skaičius per 

metus. 

1 



 

3. Bendradarbiavimas su moky-

tojais ir kitais mokyklos specia-

listais. 

1. Informacijos parinkimas: 

1.1. pamokoms; 

1.2. klasių vadovų teminėms valandėlėms. 

Visus metus Mokytojų, gavusių bent 

vieną bibliotekos 

konsultaciją, proc. 

61 

2. IKT naudojimas  bibliotekoje 1. Informacijos sklaida apie naujus gautus 

vadovėlius, grožinę literatūrą ir renginius 

pasinaudojant e-dienynu, bibliotekos svetainėje.   

Visus metus Informacijos sklaida  

bibliotekos svetainėje 

skaičius (per metus). 

6 

2. Elektroninių informacijos aplankų 

mokytojams pildymas: 

 Ugdymo proceso individualizavimas ir 

diferencijavimas. 

 Mokinių pasiekimų vertinimo būdai ir 

metodai. 

 Kompetencijų ugdymas. 

 Skaitymo gebėjimo ugdymas. 

 Aktyvaus mokymo metodai. 

Visus metus Parengti elektroniniai 

informacijos aplankai 

mokytojams. 

5 

3. Virtualių mokymosi aplinkų ir mokymo 

priemonių pristatymas bibliotekos svetainėje. 

Kartą per mėnesį Informacija planavimui  

4. Elektroninio edukacinių programų aplanko 

pildymas 

Visus metus Pildytas  edukacinių aplan-

kų bibliotekos svetainėje 

skaičius 

1 

 

5. Sąlygų ruošti namų darbus mokyklos 

bibliotekoje sudarymas.  

Visus metus Mokinių, ruošusių namų 

darbus bibliotekoje - 

skaitykloje, proc. nuo visų 

mokinių. 

7 


