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ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁĘKNICY 

Plan pracy biblioteki szkolnej  

2017/2018 
 

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 
Cele: 

1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji  

     za pomocą warsztatu informacyjno – bibliograficznego. 

2. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego  

     oraz aktywnego odbioru dóbr kultury. 

3. Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych. 

4.Umożliwienie czytelnikom korzystania ze zbiorów multimedialnych. 

5. Kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, miasta, szkoły. 

6. Przygotowanie uczniów do korzystania z nowoczesnej technologii 

informatycznej. 

7. Upowszechnienie edukacji czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. 

8. Książka moim przyjacielem-rozbudzenie potrzeby czytania. 

 

GŁÓWNE ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

1. Udział w Programie  MEN ,,Darmowe podręczniki dla uczniów  

2. Współpraca z Biblioteką Miejską w Łęknicy. 

3. Realizacja działań w związku z udziałem szkoły w „Narodowym Programie 

Rozwoju Czytelnictwa” wg. oddzielnego planu 

 
I.PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE  

 Opracowanie  rocznego  planu  pracy  biblioteki; 

 Prowadzenie  dokumentacji  pracy  biblioteki; 

 Opracowywanie  zbiorów; 

 Opracowanie  sprawozdań  z  analizy  czytelnictwa  i  pracy  w  bibliotece 

(półroczne  i  roczne); 

 Prowadzenie  statystyki  biblioteki; 

 Rozliczanie  uczniów  ze  wszystkich  wypożyczonych  książek; 

 Konserwacja  i  naprawa  starych  książek; 

 Zakup  nowych  materiałów  informacyjnych  zgodnie  z  potrzebami  

czytelników; 

 Orientacja  w  ofercie  księgarni. 
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 Gromadzenie  różnorodnych  materiałów  informacyjnych  zgodnych  z  

potrzebami  czytelników  i  planem  pracy  szkoły; 

 Dbałość o estetykę wypożyczalni i czytelni. 

 Opracowanie techniczne podręczników z Programu ,,Darmowe podręczniki dla 

szkół”- klasy 1,4,6,7, IIIG. Rozprowadzenie podręczników i zeszytów ćwiczeń 

wśród uczniów. 

 

II. PRACA  PEDAGOGICZNA 

1. ROZPOZNAWANIE I KIEROWANIE ZAINTERESOWANIAMI 

LITERACKIMI, ROZWIJANIE KULTURY CZYTELNICZEJ 

 Inspirowanie czytelnictwa poprzez: 

a) reklamowanie książek, 

b) udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych, 

c) wystawy okolicznościowe, wystawki zakupionych nowości, 

d) organizacje świąt bibliotecznych i rocznic literackich: 

-   Uroczyste pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych –       

     luty, 

-  Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej – kwiecień. 

e) prowadzenie konkursów czytelniczych: 

- Międzyszkolny konkurs czytelniczo-plastyczny ,,Książeczka na jesienne 

wieczory”- listopad, 

- Wewnątrzszkolny konkurs pięknego czytania dla klas I-VI o tytuł ,,Mistrza 

pięknego czytania” – styczeń, 

- Konkurs interaktywny dla uczniów klas czwartych 

    ,, W baśniowej  krainie braci Grimm”- marzec 

- ,,Czy znasz wiersze Jana Brzechwy?”- konkurs czytelniczy  

      dla klas drugich i trzecich – kwiecień, 

- „ W świecie baśni Andersena” – konkurs czytelniczy 

      dla klas czwartych – kwiecień. 

f) Prowadzenie akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”- spotkania czytelnicze z 

baśnią dla najmłodszych; 

g) Kontynuacja akcji ,,Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy”. 

h) Lekcje biblioteczne. 

 

2. PRZYGOTOWANIE UŻYTKOWNIKÓW DO KORZYSTANIA  

     Z ROŻNORODNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI  

 Wypożyczanie  indywidualne zbiorów uczniom, nauczycielom i rodzicom; 

 Udostępnianie  księgozbioru  podręcznego  w  czytelni; 

 Udostępnianie  materiałów  z  Internetu; 
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 Wypożyczanie  materiałów  do  klasopracowni; 

 Wypożyczanie  materiałów  bibliotecznych  na zajęcia  edukacyjne; 

 Rozmowy  indywidualne  z  czytelnikami – doradztwo czytelnicze, 

 Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania 

się technologią informacyjną; 

 Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat. 

 

3.  TWORZENIE  WARUNKÓW  DO  SAMODZIELNEGO   

      WYSZUKIWANIA     INFORMACJI  I  KORZYSTANIA  Z  NICH: 

 Kształcenie  umiejętności  wyszukiwania  informacji  na  dany  temat; 

 Pomoc  w  wyborze  i  doborze  literatury  potrzebnej  do  lekcji,  konkursów, 

apeli, uroczystości itp.; 

 Rozwój  edukacji  i  kultury  czytelniczej  poprzez  doradztwo  i  kompetentne  

konsultacje; 

 Wdrażanie  uczniów  do  pracy  z  książką  i  innymi  dokumentami; 

 Propagowanie  książek  i  piśmiennictwa - wystawy, gazetki  tematyczne  i  

okolicznościowe; 

 Inspiracje  czytelnicze  przekazywane  w  treściach zajęć czytelniczych z 

uczniami; 

 Umożliwienie  korzystania  z księgozbioru podręcznego: słowników  i  

encyklopedii  z  różnych  dziedzin  wiedzy; 

 Indywidualne  zajęcia (dobór  literatury, rozwijanie  umiejętności  

komunikowania  się, rozmowy  i  działania  zainspirowane  lekturą itp.); 

 Uczenie poszanowania książek i czasopism oraz poprawnego zachowania w 

bibliotece. 

 

4.WDRAŻANIE  UCZNIÓW  DO  AKTYWNEGO  KORZYSTANIA  

     Z  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ: 

Przyzwyczajanie  do  systematycznego  korzystania  ze  zbiorów  biblioteki  

szkolnej (współzawodnictwo  międzyklasowe  w  czytelnictwie); 

 Redagowanie  inspirujących  wystawek, gazetek; 

 Codzienne  udostępnianie  księgozbioru  w  określonych  godzinach; 

 Biblioteka  szkolna  miejscem  cichej  pracy, realizacji zainteresowań  i  

odpoczynku; 

 

5.DZIAŁANIA  PODEJMOWANE  NA  RZECZ  DOSKONALENIA  

     PRACY  SZKOŁY: 

 Zaangażowanie  w  realizację  planu  pracy  szkoły; 
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 Gromadzenie  i  udostępnienie  materiałów  oświatowych; 

 Dzielenie  się swoimi  doświadczeniami; 

 Rozwijanie samorządności uczniów-powołanie aktywu bibliotecznego i 

łączników klasowych, ustalenie planu pracy, włączenie  aktywu  do  prac  

porządkowych w  bibliotece, nauka  prostych  czynności  bibliotecznych,  

 Przygotowanie  oferty  zajęć  edukacji  czytelniczej  prowadzonych  przez  

bibliotekarza  lub  z  jego  udziałem; 

 

6. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM POZASZKOLNYM, RODZICAMI 

 

 Współpraca z Miejską Biblioteką w Łęknicy  

 Współpraca z rodzicami : 

- Informowanie o czytelnictwie dzieci i popularyzowanie literatury  

    pedagogicznej 

-   Gazetka edukacyjna dla rodziców. 

 

7.KONKURSY: 

-czytelniczy, plastyczny, recytatorski, 

-tydzień z książką gry i zabawy słowem 

-konkurs pięknego czytania(J.Brzechwy i inne) 

-zabawa słowem 

-książka moim przyjacielem-dyskusja 

-radości i smutki bohaterów książek 

-mistrz czytania 

-czytanie bajek H. Ch. Andersena 

 

                                                                            Sabina Pietrzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


