
PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JÓZEFA STANKA W ŁAPSZACH NIŻNYCH 

W RAMACH REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU  

ROZWOJU CZYTELNICTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/20 

 

L.p. Nazwa działania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

1. Przeprowadzenie wśród uczniów rozmów na temat 

książek, które chcieliby mieć w szkolnej bibliotece oraz 

rozeznanie w zbiorach biblioteki, jakie pozycje z lektur 

szkolnych należy uzupełnić. 

Bibliotekarz- 

Józefa Żołądek 

Czerwiec/ 

wrzesień 2019 

2. Uzyskanie opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego w sprawie zakupu książek. 

Dyrekcja/ 

Opiekun SU 

Wrzesień 2019 

3. Podjęcie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w 

Łapszach Niżnych: 

a) planowanie zakupów książek 

b) wymiana informacji o wydarzeniach promujących 

czytelnictwo 

Józefa Żołądek Wrzesień 2019 

4. Zorganizowanie w szkole wydarzeń promujących 

czytelnictwo z udziałem uczniów: 

 Parada Postaci bajkowych i literackich 

 Tematyczne wystawy książek w bibliotece 

 Przedświąteczny kiermasz nowych książek. 

 Lekcje biblioteczne w ramach edukacji 

czytelniczo-medialnej 

 Działania w ramach obchodów 

Międzynarodowego miesiąca Bibliotek Szkolnych: 

- „Zostań ilustratorem dowolnego utworu Wandy 

Chotomskiej” – konkurs plastyczny dla uczniów klas 

0-IV 

- „Czytanie bez granic”- konkurs fotograficzny dla 

klas V-VIII – zdjęcie osoby czytającej w nietypowym 

miejscu lub nietypowy sposób 

-„Zagubione tytuły” – zabawa w odnajdywanie 

ukrytych na terenie szkoły tytułów (należy dopisać 

nazwisko autora oraz swoje  i wrzucić do skrzynki w 

bibliotece – losowanie zwycięzcy. 

- „Zaproponuj ciekawy tytuł i treść książki”: słowa 

klucze 1x w tygodniu w bibliotece, z których 

wymyślić tytuł i krótką treść – historię książki – 

pomysł na kartkach wrzucić do pudełka w bibliotece. 

Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone. 

Józefa Żołądek/ 

Wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

 

 

 

Październik 

/listopad 

5.  Przekazanie rodzicom w czasie wywiadówki informacji 

na temat wartości czytania i korzyści dla wszechstronnego 

rozwoju dziecka płynących z czytania książek. 

Przekazanie „Listu do rodziców” Ireny Koźmińskiej, 

prezes fundacji ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom. 

Wychowawcy 

klas 0-3 

Wrzesień 2019 

6. Realizacja projektów edukacyjnych z wykorzystaniem 

księgozbioru biblioteki: 

 Oddział 0- włączenie się w ogólnopolską akcją 

Józefa Żołądek/ 

wychowawcy 

Wrzesień/ 

listopad 



„Cała polska czyta dzieciom” poprzez 

cotygodniowe wizyty w bibliotece poświecone na 

głośne czytanie książek przez bibliotekarza oraz 

wypożyczanie książek do domu. 

 Klasy I-III : Zostań ilustratorem fragmentu książki 

– może być wspólna dla klasy 1 książka, scalenie 

jako album lub dowolny pomysł nauczyciela 

 Klasy IV-V: Wykonanie projektu strony tytułowej 

wybranej książki – zajęcia plastyki w szkolnej 

czytelni- wystawa prac. 

 Klasy VI-VIII: „Polecam Ci książkę” – krótka 

recenzja dowolnej książki na formularzu 

pobranym w bibliotece w kształcie owocu. 

Wystawa  „Drzew recenzji” dla poszczególnych 

klas- kl. VI a –jabłoń, VI b- śliwa, VII- grusza, 

VIII- pomarańcza. Za recenzję książki spoza 

kanonu lektur można otrzymać  + z j. polskiego. 

7. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do 

potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im 

wypożyczania książek na czas ferii szkolnych. 

Józefa Żołądek Styczeń/ luty 

8. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w 

planowanych zakupach książek. 

Józefa Żołądek wrzesień 

 


