PATVIRTINTA
Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2021 m. sausio d.
įsakymu Nr. V-

BIRŽŲ „AUŠROS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS
2021 m.

Uždaviniai

Įgyvendinimo būdai ir priemonės

Data

Vertinimo kriterijai

Laukiamas
rezultatas

Nuo rugsėjo 10 d.
iki sausio 31 d.
Atvykus naujam
skaitytojui.

Pirmai klasei pravestas
pamokų skaičius.
Naujų
skaitytojų
mokymas
naudotis
biblioteka proc.

3 pamokos
100 proc. mokinių moka
naudotis
biblioteka

2. Enciklopedijų lobynuose – 2 kl. mok.

Iki gegužės 31 d.

Pravestų pamokų skaičius

3

3. Skaitymo popietė „Mes augame su pasaka“ – 3 kl.
mok.

Iki spalio 31 d.

Pravestų pamokų skaičius

3

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

Iki lapkričio 30 d.

Pravestų pamokų skaičius

3

5. Ką atskleidžia liaudies atmintis? Tautosaka – 5 kl.
mok.

Iki kovo 31 d.

Pravestų pamokų skaičius

3

6. Senovinės knygos atsiradimas – 6 kl. mok.

Iki kovo 31 d.

Pravestų pamokų skaičius

3

7. Žodynų ir žinynų lobynai – 7 kl. mok.

Iki rugsėjo 31 d.

Pravestų pamokų skaičius

3

1. Skaitymo
ir 1. Informacinės naudojimosi biblioteka pamokos:
informacinių įgūdžių 1.1. „Kelionė į knygų šalį“ – 1 kl. mok.;
ugdymas
1.2. naujiems skaitytojams.

2. Mokinių kultūrinių
–
pažintinių
kompetencijų ugdymas.

8. Informacijos paieškos būdai bibliotekoje –8 kl. mok.

Iki balandžio 30 d. Pravestų pamokų skaičius

3

9. Pasaulinė poezijos diena. Eilėraščio teksto suvokimas
– analizė – 9 kl. mok.

Iki kovo 31 d.

Pravestų pamokų skaičius

1

10. Lietuvos rašytojai, poetai. Bibliotekoje parodų
kūrimas – 10 kl. mok.

Nuo sausio 2 d. iki Sukurtų stendų - parodų
skaičius.
gruodžio 23 d.

1. Parodos skirtos rašytojų jubiliejams pažymėti:

Parengtų parodų
data (skaitykloje
arba virtualioje
erdvėje) :

1.1. „Antanui Venclovui – 115“

iki sausio 6 d.

1.2. Laisvės gynėjų dienai atminti

iki sausio 11 d.

1.3. „Selemonui Paltanavičiui – 65“

iki sausio 13 d.

1.4. „Baliui Sruogai – 125“

iki vasario 2 d.

1.5. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

iki vasario 16 d.

1.6. „Viktorui Miliūnui – 105“

iki vasario 17 d.

1.7. Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo diena

iki kovo 11 d.

1.8. Knygnešių diena. Senovinių knygų paroda skirta
„Knygnešio dienai paminėti“

iki kovo 16 d.

1.9. „Gabrielei Petkevičaitei-Bitei -160

iki kovo 18 d.

1.10.

Pasaulinė Poezijos Diena

iki kovo 21 d.

1.11.

„Riedėk, riedėk marguti“. Velykos.

iki balandžio 4 d.

1.12.

„Juliui Janoniui – 125“

iki balandžio 4 d.

Bibliotekoje
parodų kiekis.

surengtų

5

24

2

1.13.

„Vytautui Karaliui – 90 “

iki balandžio 15 d.

1.14.

Europos dienai paminėti

iki gegužės 9 d.

1.15.

Lietuvių kalbos dienai „Lietuvių kalbos kilmė“

iki gegužės 31 d.

1.16.

„Vytautui Mačerniui – 100“

iki birželio 6 d.

1.17.

„ Jonui Šimkui – 115“

iki rugsėjo1 d.

1.18.

„Kaziui Inčiūrai – 115“

iki rugsėjo 25 d.

1.19.

„Ramutei Skučaitei – 90“

iki spalio 27 d.

1.20.

„Visų šventųjų diena. Vėlinės.“

iki lapkričio 1 d.

1.21.

„ Jurgai Ivanauskaitei – 60“

iki lapkričio 14 d.

1.22.

„Juozui Grušui – 120“

iki lapkričio 29 d.

1.23.

„ Povilui Dirgėlai – 80.“

iki gruodžio 22 d.

1.24.

„Šventų Kalėdų belaukiant“

iki gruodžio 23 d.

2. Protmūšis „Kas
vaikams? – 3-4 kl.

slepiasi

2020

metų knygose

3. Projektas „Aktyviausiai skaitanti klasė“ –
1-4 kl.
4. Akcija „Knygų Kalėdos.
dalijamės gerumu“ – 1-10 kl.

Dalijamės

knyga

Iki kovo 31 d.

Pravestų protmūšių kiekis

2

Iki balandžio 30 d.

Nustatyta
aktyviausiai
skaitantį klasė per balandžio
mėn.

1

-

Nuo lapkričio 3 d.
iki sausio 14 d.

Dovanotų knygų kiekis

5. Vaikų metų knygos rinkimai „Metų knygos
rinkimai“– 1-10 kl. mok.

Nuo gruodžio 1 d.
iki vasario 14 d.

Vasario mėn. išrinkta metų
knygos vaikų ir paauglių
kategorijose.

2

6. Akcija-rinkimai „Skaitomiausia
mokykloje“ – 1-10 kl. mok.

Nuo kovo 1 d. iki
kovo 31 d.

Nustatytos
populiarios
knygos mokykloje, pagal

1-4 kl. – 1 kn.
5-7 kl. – 1 kn.

knyga

mūsų

20 kn.

klasių koncentrus

8-9 kl. – 1 kn.

7. Skaitymo popietės – bibliotekos skaitymo erdvėje –
1-4 kl.

Iki gruodžio 23 d.

Skaitymo popiečių per
metus kiekvienai klasei,
skaičius

1

3. Bendradarbiavimas:
3.1. su
mokytojais,
kitais mokyklos specialistais.

1. Informacijos paieška mokytojams, pagal jų pateiktas
užklausas:
1.1. pamokoms;
1.2. klasių vadovų teminėms valandėlėms.

Iki gruodžio 31 d.

Mokytojų, gavusių bent
vieną
bibliotekos
konsultaciją, proc.

70

3.2. su
„Auginkime
kitus“

2. Knygelių skaitymas mažiesiems 1 kl.

Iki gruodžio 23 d.

Knygelių
popiečių
skaičius

skaitymo
metus

6

projektu
vieni

per

4. IKT
naudojimas 1. Informacijos sklaida apie naujus gautus vadovėlius,
bibliotekoje
grožinę literatūrą ir renginius pasinaudojant e-dienynu,
bibliotekos svetainėje.

Iki gruodžio 31 d.

Informacijos
sklaida
bibliotekos
svetainėje
skaičius (per metus).

6

2. Elektroninio edukacinių programų aplanko pildymas.

Iki gruodžio 31 d.

Papildytas
edukacinių
aplankų
bibliotekos
svetainėje skaičius

1

3. Pagalba mokytojams gerinant mokinių žinias ir
gebėjimus STEAM dalykų srityje.

Iki gruodžio 31 d.

Suteiktų pagalbų skaičius

1

4

