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KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS 

BIBLIOTEKA-INFORMACINIS CENTRAS 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Kauno Bibliotekos-informacinio centro (toliau bibliotekos) 2020 metų veiklos planas 

sudarytas vadovaujantis  Kauno „Nemuno“ mokyklos 2019-2021 metų strateginiu planu bei 2020 

metų veiklos planu. 

2020 m. sausio 1 d. mokyklos bendruomenę sudarė 447 nariai. Iš jų 144 ikimokyklinio 

skyriaus ugdytiniai, 223 pradinio ir pagrindinio ugdymo skyrių mokiniai bei 80 asmenų pedagoginio 

ir techninio personalo. Pagrindinė tikslinė auditorija, į kurią orientuojama bibliotekos veikla, yra 1-8 

klasių mokiniai. 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Įgyvendinant bibliotekos 2019 m. veiklos plane numatytą 1-ąjį tikslą - Formalaus ir 

neformalaus ugdymo ir bibliotekos-informacinio centro veiklų integralumas optimizuojant 

ugdymo turinį – biblioteka sistemingai siekė įvairiomis priemonėmis skatinti skaitomumą, 

bendradarbiauti su įvairių dalykų mokytojais ir prisidėti prie geresnių mokinių pasiekimų. 

 

Skaitytojų aptarnavimo rodikliai 

 2018 2019 

Bendruomenės narių skaičius 426 447 

Registruotų skaitytojų skaičius 190 212 

Apsilankymų skaičius 5138 5338 

Dokumentų išduotis 1759 2037 
   

1-8 klasių mokinių skaičius 195 223 

Registruotų skaitytojų mokinių skaičius 163 (83,6 %) 184 (82,5 %) 

1-4 klasių registruotų skaitytojų 86 (74,13 % 113 (77,4%) 

5-8 klasių registruotų skaitytojų 77 (97,4 %) 71 (92,2%) 

Mokinių apsilankymų skaičius 4923 5099 

1 mokinio apsilankymų skaičiaus vidurkis 25,24 22,86 

Dokumentų išduotis skaitytojams mokiniams 1538 1712 

Dokumentų išduoties 1 registruotam skaitytojui 

mokiniui vidurkis 

9,43 9,30 

2019 metų rudenį padidėjo pradinių klasių mokinių skaičius, tai šiek tiek padidino ir šios 

grupės registruotų skaitytojų skaičių ir skaitomumą. Tačiau sumažėjas 5-8 klasių mokinių skaičius 



atsiliepė ir šios grupės skaitomumo rodikliams.  Santykiniai skaitytojų aptarnavimo rodikliai (1 

mokinio apsilankymų skaičius ir išduotis 1 registruotam skaitytojui mokiniui) išliko beveik nepakitę. 

2019 metais skaitytojų aptarnavimui pradėtas naudoti elektroninio dienyno TAMO 

Bibliotekos modulis. Tai ženkliai pagreitino ir palengvino bibliotekininko darbą bei pagerino 

skaitytojų aptarnavimo kokybę. 

 

Ugdomoji bibliotekos veikla 

Veikla Skaičius 2018 Skaičius 2019 

Pamokos (bendradarbiaujant su mokytojais) 14 16 

Kitos edukacinės-informacinės veiklos bibliotekoje 16 18 

Edukacinės išvykos į kitas bibliotekas 5 4 

Aktyviai bendradarbiaujama su pradinių klasių mokytojais bei lietuvių kalbos mokytoja 

R. Boreikiene populiarinant vaikų literatūrą ir skaitymą. Vyksta jau tradicija tapę renginiai : pirmokų 

pažintis su biblioteka „Raidelės ir knygelės“, ekskursijos priešmokyklinukams. Mokiniai yra 

įtraukiami į Šiaurės šalių literatūros savaitės renginius bei Metų vaikų knygos rinkimuose 

dalyvaujančių kūrinių aptarimus. Surengtos mokinių ekskursijos į Kauno apskrities viešąją biblioteką 

bei Kauno m. V. Kudirkos viešosios bibliotekos skyrius. 

 

Įgyvendinant bibliotekos 2019 m. veiklos plane numatytą 2-ąjį tikslą - Įvairių renginių 

bibliotekoje-informaciniame centre organizavimas bei bibliotekos-informacinio centro išteklių 

panaudojimas, prisidedant prie kultūringos ir modernios mokyklos plėtotės - biblioteka sistemingai 

siekė gerinti fondo kokybę, modernizuoti bibliotekos veiklą, racionaliai panaudoti turimas lėšas, 

efektyviai panaudoti bibliotekos erdvę mokyklos bendruomenės poreikiams. 

 

Renginiai bibliotekoje 

Renginiai Skaičius 2018 Skaičius 2019 

Leidinių parodos atmintinoms dienoms ir rašytojų ar žymių 

žmonių sukaktims paminėti 

15 12 

Mokinių darbų parodos 2 3 

Edukacijos, viktorinos, protmūšiai, konkursai ir pan. 8 8 

Parengtos leidinių parodos, skirtos rašytojų bei žymių žmonių sukaktims (J. Biliūno, K. 

Kasparavičiaus, J. Tumo-Vaižganto, S. Stanevičiaus, S. Nėries), valstybinėms šventėms ir 

atmintinoms dienoms (Sausio 13-ajai, Vasario 16-ajai, Knygnešio dienai, Vaikų knygos dienai, 

Kauno miesto dienai, Gedulo ir vilties dienai) pažymėti. Bibliotekos erdvėse buvo eksponuojami  

mokinių sukurti pavasario vaizdai, metaforų koliažai ir kalėdiniai atvirukai. Čia vyko Kings 

olimpiados dalyvių apdovanojimai, konkursas Nerūkymo dienai paminėti, protmūšis, skirtas AIDS 

dienai ir kiti renginiai. 

 

Bibliotekos fondo pokyčio rodikliai 

 2018 2019 

Fondo dydis gruodžio 31 d. (egz.) 16072 15611 

Per metus gauta (egz.) 176 309 

Per metus nurašyta (egz.) 688 770 

Prenumeruota periodinių leidinių (pavadinimų) 6 6 

67,7 %  gautų leidinių (203 egz.) yra įsigyti už mokinio krepšelio lėšas (1414,22 €). 34,3 

%   – dovanoti ir neatlygintinai gauti leidiniai (106 egz. už 207,88 €). Turinio atžvilgiu didžiąją gautų 

leidinių dalį sudaro leidiniai švietimo bei ugdymo tema – 52,7 % (163 egz.) bei grožinė literatūra – 

22,9 % (71 egz.). 2019-2020 mokslo metams įsigytos 84 mokinio (2-4 klasėms) ir 11 mokytojo 

licencijų, kurios suteikia jiems galimybę naudotis skaitmeniniais mokymo(si) „Eduka klasė“ 

ištekliais. 

Bendras bibliotekos fondo dydžio mažėjimas vyksta nuolat tobulinant fondo kokybę ir 

atrenkant nurašymui neaktualius bei moraliai pasenusius leidinius. Tai aktualu ir todėl, kad 2019 



metais, naudojantis elektroninio dienyno TAMO Bibliotekos moduliu, buvo pradėtas kurti 

elektroninis bibliotekos katalogas. 2019 m. gruodžio 31 d. jame jau yra 1438 bibliografiniai įrašai. 

 

Vadovėlių fondo pokyčio rodikliai 

 2018 2019 

Fondo dydis gruodžio 31 d. (egz.) 26 583 25 465 

Per metus gauta (egz.) 447 347 

Per metus nurašyta (egz.) 0 1465 

78 % įsigytų vadovėlių (271 egz.) skirti pradinių klasių mokinių ugdymui. Trečios klasės 

mokiniai aprūpinti naujais Lietuvių kalbos ir Matematikos (serija TAIP) vadovėliais bei atnaujintais 

anglų kalbos vadovėliais. 6 klasės mokiniams nupirkti atnaujinti rusų kalbos vadovėliai. Kadangi 

vadovėlių fondas yra nuolat atnaujinamas, atliekama moraliai pasenusių ir nebenaudojamų vadovėlių 

atranka ir nurašymas. 

 

 

TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS 

REZULTATUS 

 

1 tikslas – Formalaus ir neformalaus ugdymo ir bibliotekos-informacinio centro veiklų 

integralumas optimizuojant ugdymo turinį 

Sėkmės kriterijus Laukiami rezultatai Pasiekti rezultatai 

1.1. Formalaus ir neformalus 

ugdymo dermės didinimas 

išplečiant ir įvairinant 

integracijos formas. 

Bibliotekoje-informaciniame 

centre surengti ne mažiau 19 

įvairaus tipo veiklų 

mokiniams. 

Per metus surengta 34 įvairios 

veiklos mokiniams. 

1.2. Dialogiško ir tyrinėjančio 

ugdymo organizavimas 

pasitelkiant įvairias ugdymo(si) 

aplinkas. 

Mokiniams surengti ne 

mažiau 3 edukacinių išvykų į 

kitas miesto bibliotekas. 

Mokiniams surengtos 4 

edukacinės išvykos į kitas 

miesto bibliotekas. 

Komentaras. 

Mokykloje prisidėjus dar vienai 4 klasei ir siekiant labiau šiuos mokinius įtraukti į bibliotekoje 

vykstančias veiklas, buvo surengta daugiau pamokų, edukacinių veiklų bei ekskursijų, todėl 

ženkliai padidėjo veiklos rodikliai. 

Išvados : rodiklių 1.1 ir 1.2 planuoti rezultatai pasiekti. 

2 tikslas - Įvairių renginių bibliotekoje-informaciniame centre organizavimas bei bibliotekos-

informacinio centro išteklių panaudojimas, prisidedant prie kultūringos ir modernios 

mokyklos plėtotės 

Sėkmės kriterijus Laukiami rezultatai Pasiekti rezultatai 

2.1. Mokinių pilietinio bei 

kultūrinio sąmoningumo 

ugdymas išnaudojant 

bibliotekos-informacinio centro 

išteklius. 

Parengti ne mažiau 13 leidinių 

parodų, skirtų atmintinoms 

dienoms ir rašytojų sukaktims 

paminėti. 

Parengta 12 leidinių parodų, 

skirtų atmintinoms dienoms ir 

rašytojų sukaktims paminėti. 

2.2. Mokinių informacinio 

raštingumo ugdymas bei IKT 

diegimas, siekiant saugios ir 

modernios mokyklos aplinkos 

plėtotės. 

Pirmų ir penktų klasių 

mokiniams surengti 

bibliotekos veiklos bei išteklių 

pristatymus 

Surengti bibliotekos veiklos 

bei išteklių pristatymai pirmų 

ir penktų klasių mokiniams. 

Komentaras 

Kuriant modernią mokyklos biblioteką buvo siekiama paspartinti el. dienyno TAMO Bibliotekos 

posistemės diegimą ir panaudojimą. Todėl didesnis dėmesys buvo skiriamas el. katalogo, 

reikalingo pradėti automatizuotą skaitytojų aptarnavimą, kūrimui. Tikslą pavyko pasiekti. 2019 



rugsėjo 1 d. skaitytojų aptarnavimui pradėta naudoti TAMO Bibliotekos posistemė, o 2020 m. 

sausio 1 d. mokyklos bibliotekos el. kataloge buvo 1438 bibliografiniai įrašai. Tačiau mažiau 

dėmesio buvo skiriama kitai veiklai – nepavyko parengti suplanuotą skaičių leidinių parodų. 

Išvados : 2.1. ir 2.2. planuoti rezultatai pasiekti iš dalies. 

 

 

III SKYRIUS 

2020 m. VEIKLOS TURINYS 

 

1. Tikslas – Maksimalus bibliotekos, kaip neformalaus ugdymo erdvės, galimybių išnaudojimas 

prisidedant prie mokinių ugdymo(si) pažangos bei darnios mokyklos bendruomenės 

stiprinimo. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami rezultatai 

1.1. Skaitymo ir domėjimosi knyga skatinimas bei 

bibliotekos populiarinimas rengiant įvairias 

edukacines veiklas. 

Surengti nuo 5 iki 7 įvairių edukacinių 

renginių bibliotekoje. 

1.2. Lietuvių k. pamokų, skirtų lietuvių ir užsienio 

rašytojų kūrybai, pravedimas bibliotekoje 

bendradarbiaujant su pradinio ir pagrindinio ugdymo 

mokytojais. 

Bendradarbiaujant su mokytojais pravesti 

nuo 10 iki 12 lietuvių k. pamokų. 

1.3. Įvairių ugdymo(si) aplinkų pristatymas ir 

panaudojimas skatinant kūrybinį ir tyrinėjantį 

mokymąsi. 

Mokiniams surengti 2-3 edukacines 

išvykas į kitas Kauno m. bibliotekas. 

1.4. Įvairių mokyklos bendruomenės renginių 

organizavimas bendradarbiaujant su įvairių dalykų 

mokytojais ir specialistais. 

Padėti organizuoti ir pravesti nuo 4 iki 6 

mokyklos bendruomenės renginių. 

1.5. Mokyklos bendruomenės kultūrinio ir pilietinio 

sąmoningumo ugdymas 

Parengti ne mažiau nuo 8 iki 10 leidinių 

parodų, skirtų atmintinoms dienoms ir 

žymių žmonių sukaktims paminėti.. 

 

1.1. Priemonės 

 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pasta-

bos 

1.1 Lietuvių k. pamoka 6 klasės mokiniams 

„Antanas Baranauskas, įrodęs lietuvių 

kalbos gyvastingumą“, skirta poeto 185-

osioms gimimo metinėms. 

Lietuvių k. 

mokytoja, 

R. Drabavičiūtė 

2020-01 MK 

lėšos 

 

1.2 Leidinių paroda Antano Baranausko 185-

osioms gimimo metinėms „Lietuvių 

poezijos klasikas“ 

R. Drabavičiūtė 2020-01 MK 

lėšos 

 

1.3 Edukacinė išvyka į Kauno miesto 

savivaldybės viešosios bibliotekos 

Girstupio skyrių 

4b klasės vadovas, 

R. Drabavičiūtė 
2020-01 MK 

lėšos 

 

1.4 Leidinių paroda Laisvės gynėjų dienai 

„Mūsų vilčių ir ateities gynėjai“ 

R. Drabavičiūtė, 

 
2020-01 MK 

lėšos 

 

1.5 Lietuvių k. pamoka 3 klasės mokiniams 

„Vaikų poetas Martynas Vainilaitis“ 

3 klasės vadovas, 

R. Drabavičiūtė 
2020-02 MK 

lėšos 

 

1.6 Lietuvių k. pamoka 4b klasės mokiniams 

„Vienas linksmiausių vaikų rašytojų 

Otfrydas Proisleris“ 

4b klasės 

vadovas, R. 

Drabavičiūtė 

2020-02 MK 

lėšos 

 



1.7 Leidinių paroda Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai „Tautos kelias į Vasario 16-

ąją“. 

R. Drabavičiūtė 2020-02-

16 

MK 

lėšos 

 

1.8 Projektinė veikla „Metų vaikų knygos 

rinkimai“ 

1-4 klasių 

vadovai, R. 

Drabavičiūtė 

2020-02 MK 

lėšos 

 

1.9 Lietuvių k. pamoka 3 klasės mokiniams 

„Istorijų pasakotoja Nijolė Kepenienė“ 

3 klasės vadovas, 

R. Drabavičiūtė 
2020-03 MK 

lėšos 

 

1.10 Edukacinė veikla priešmokyklinio ugdymo 

grupės ugdytiniams „Pasakų herojai 

bibliotekoje“ 

R. Drabavičiūtė 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

auklėtojos 

2020-03 MK 

lėšos 

 

1.11 Leidinių paroda Justino Marcinkevičiaus  

90-osioms gimimo metinėms „Tautos 

poetas“ 

R. Drabavičiūtė, 

 
2020-03 MK 

lėšos 

 

1.12 Lietuvių k. pamoka 3 klasės mokiniams 

„Pirma dailininkas, po to rašytojas Kęstutis 

Kasparavičius“ 

3 klasės vadovas, 

R. Drabavičiūtė 
2020-04 MK 

lėšos 

 

1.13 Leidinių paroda  Hanso Christiano 

Anderseno 215-osioms gimimo metinėms 

„Didysis pasakininkas“ 

R. Drabavičiūtė 2020-04 MK 

lėšos 

 

1.14 Kūrybinės dirbtuvės „Knygos gimimas“ 3 klasės vadovas, 

R. Drabavičiūtė 
2020-05 MK 

lėšos 

 

1.15 Edukacinė veikla 3 klasės mokiniams 

„Žurnaliukai. Kas tai ir kam ?“ 

3 klasės vadovas, 

R. Drabavičiūtė 
2020-05 MK 

lėšos 

 

1.16 Leidinių paroda Lietuvos Steigiamojo 

Seimo 100-osioms metinėms „Lietuvos 

valstybės pagrindų kūrimas“ 

R. Drabavičiūtė 2020-05 MK 

lėšos 

 

1.17 Projektas „Klasių sėkmės istorijos“ 1-8 klasių 

vadovai, R. 

Drabavičiūtė 

2020-05 MK 

lėšos 

 

1.18 Edukacinė veikla 4a klasės mokiniams 

„Žodžio meistrai“ 

4a klasės 

vadovas, R. 

Drabavičiūtė 

2020-06 MK 

lėšos 

 

1.19 Leidinių paroda  „Gedulo ir vilties diena“ R. Drabavičiūtė 2020-06 MK 

lėšos 

 

1.20 Edukacinė išvyka į Kauno miesto 

savivaldybės viešosios bibliotekos 

Girstupio skyrių 

3 klasės vadovas, 

R. Drabavičiūtė 
2020-06 MK 

lėšos 

 

1.21 Lietuvių k. pamoka 3 klasės mokiniams 

„Eilėraštis kaip jausmo stebuklas, skirta J. 

Degutytės kūrybai“ 

3 klasės vadovas, 

R. Drabavičiūtė 
2020-09 MK 

lėšos 

 

1.22 Leidinių paroda Pauliaus Širvio  100-

osioms gimimo metinėms „Poetas iš Dievo“ 

R. Drabavičiūtė 2020-09 MK 

lėšos 

 

1.23 Lietuvių k. pamoka 3 klasės mokiniams 

„Rašytojas ir gamtininkas Gediminas 

Isokas“ 

3 klasės vadovas, 

R.Drabavičiūtė 
2020-10 MK 

lėšos 

 

1.24 Edukacinė išvyka į Kauno apskrities viešąją 

biblioteką. 

8 klasės vadovas 

R. Drabavičiūtė 
2020-10 MK 

lėšos 

 

1.25 Lietuvių k. pamoka 3 klasės mokiniams 

„Hansas Kristijanas Andersenas, kuris taip 

ir nesuaugo...“ 

3 klasės vadovas, 

R.Drabavičiūtė 

 

2020-11 MK 

lėšos 

 



1.26 Leidinių paroda  Marko Tveno 185-osioms 

metinėms „Šmaikštus blogų vaikų 

literatūros kūrėjas“. 

R. Drabavičiūtė 2020-11 MK 

lėšos 

 

1.27 Lietuvių k. pamoka 5 klasės mokiniams 

„Šmaikštus blogų vaikų literatūros 

kūrėjas“, skirta Marko Tveno  185-osioms 

gimimo metinėms. 

Lietuvių kalbos 

mokytoja, R. 

Drabavičiūtė 

2020-11 MK 

lėšos 

 

1.28 Projektas „Šiaurės šalių literatūros savaitė“ 1-3 klasių 

vadovai, R. 

Drabavičiūtė 

2020-11 MK 

lėšos 

 

1.29 Lietuvių k. pamoka 3 klasės mokiniams 

„Poezijos lakštingala – Salomėja Nėris“ 

3 klasės vadovas, 

R.Drabavičiūtė 
2020-12 MK 

lėšos 

 

1.30 Lietuvių k. pamoka 8 klasės mokiniams 

„Rašytoja vaikams ir nevaikams“, skirta 

Vytautės Žilinskaitės  90-osioms gimimo 

metinėms 

Lietuvių kalbos 

mokytoja, R. 
2020-12 MK 

lėšos 

 

1.31 Leidinių paroda Vytautės Žilinskaitės  90-

osioms gimimo metinėms „Rašytoja 

vaikams ir nevaikams“ 

R. Drabavičiūtė 2020-12 MK 

lėšos 

 

 

 

 

2. Tikslas – Bibliotekos informacinių išteklių kokybės, jų prieinamumo bei išmanymo gerinimas 

siekiant visapusiškai tenkinti skaitytojų poreikius. 
 

Sėkmės kriterijus Laukiami rezultatai 

1.3. Tolesnis modernios mokyklos bibliotekos 

kūrimas panaudojant el. dienyno TAMO Bibliotekos 

posistemę. 

Per 2020 m. bibliotekos el. katalogą 

papildyti ne mažiau kaip 300 bibliografinių 

įrašų 

1.2. Mokinių informacinio sąmoningumo ir gebėjimo 

naudotis informacijos ištekliais ugdymas. 

Mokiniams surengti 2-3 bibliotekos 

veiklos, jos informacinių išteklių bei 

informacijos paieškos pristatymus. 

1.4. Bibliotekos fondo kokybės gerinimas prisidedant  

prie tyrinėjančio mokymosi skatinimo. 

Atrinkti neaktualius ir moraliai pasenusius 

bibliotekos leidinius ir paruoši jų nurašymo 

aktą. 

 

2. Priemonės 

 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekli

ai 

Pastabos 

2.1 Tolesnis el. dienyno TAMO bibliotekos 

posistemės diegimas : el. katalogo kūrimas, 

skaitytojų aptarnavimas. 

R. Drabavičiūtė 2020-01-

12 

MK 

lėšos 

 

2.2 Penktokų pažintis su biblioteka 

„Atradimai“ 

5 klasės vadovas, 

R. Drabavičiūtė 
2020-09 MK 

lėšos 

 

2.3 Pirmokų pažintis su biblioteka „Raidelės ir 

knygelės“ 

1 klasės vadovas, 

R. Drabavičiūtė 
2020-10 MK 

lėšos 

 

2.4 Paruošti ir patvirtinti neaktualių ir moraliai 

pasenusių bibliotekos leidinių nurašymo 

aktą. 

R. Drabavičiūtė 2020-10 MK 

lėšos 

 

 

 



IV SKYRIUS 

ATSISKAITYMO TVARKA 

 

Eil. 

Nr. 

Ataskaita Kam pateikiama Pateikimo 

terminai 

1 Bibliotekos metinė statistinė 

ataskaita 

Automatizuotam LIBIS statistikos 

moduliui, Kauno m. savivaldybės 

Švietimo ir ugdymo skyriui 

2020-01 

2 Bibliotekos-informacinio  centro 

veiklos ataskaita 

Direktorei V. Žiūraitienei 

administracijos posėdžiuose 

2020-01 

2020-06 

3 Bibliotekos-informacinio centro 

fondo ir vadovėlių fondo finansinė 

ataskaita 

Direktorei V. Žiūraitienei, 

BĮ KBIBA buhalterei, atsakingai už 

Kauno „Nemuno“ mokyklos apskaitą 

2020-06 

2020-12 

 

 

Bibliotekininkė                            Rita Drabavičiūtė 

 

 

 

SUDERINTA 

 

 

Nijolė Mažeikienė 

direktorės pavaduotoja ugdymui 

2020-01-20 

 

 


