
 
 

 

 

 

 

 

 

PLAN  PRACY   

BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ   

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JÓZEFA STANKA 
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I. Prace 

organizacyjno-

techniczne. 

 

1. 

Planowanie i 

sprawozdawczość 

Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki z załącznikiem : 

 Program edukacji czytelniczej i medialnej dla klas II i III 
 

Opracowanie projektu budżetu biblioteki na następny rok kalendarzowy  

Prowadzenie statystyki dziennej i okresowej. Dokumentacja pracy   

Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki   

 

IX  

 

IX 

 

I,VI 

 

Bibliotekarz  

 

Dyrekcja 

Bibliotekarz 

 

2.  Organizacja 

lokalu  

 Zorganizowanie kącika czytelniczego  

 Aktualizacja dekoracji pomieszczeń bibliotecznych  

 Ewent. uzupełnianie mebli bibliotecznych  

 Zakup druków bibliotecznych i materiałów piśmiennych, folii do oprawiania 

książek. 

 

Cały rok 

W 

razie potrzeby   

Bibliotekarz   

Dyrekcja  

Sekretariat 

3. Gromadzenie, 

opracowanie  i 

selekcja zbiorów. 

Uzupełnianie zbiorów :    

 zakup nowości książkowych ze wszystkich działów  

 uzupełnianie działu lektur do wystarczającego stanu  

 prenumerata czasopism  

 ewidencja ,opracowanie formalne, rzeczowe i techniczne nowych nabytków , 

oprawa w folię  

 selekcja zbiorów 

 ewidencja i wypożyczenia podręczników dla wszystkich uczniów szkoły 

 

 

Na bieżąco  

 

 

 

Na bieżąco w razie 

potrzeby 

 

VIII-IX 

Dyrekcja 

Bibliotekarz 

 

Bibliotekarz 
 

 

 

Bibliotekarz  

4. Organizacja 

warsztatu 

informacyjnego 

biblioteki 

Sukcesywne powiększanie księgozbioru podręcznego w czytelni, również z 

zakresu doradztwa zawodowego. 

 

Na bieżąco 

 

Bibliotekarz 

II. Praca 

pedagogiczna. 

Udostępnianie zbiorów piśmienniczych na miejscu w czytelni oraz wypożyczanie 

do domu. 

Na bieżąco 

 

Bibliotekarz 

 



 

1. Udostępnianie  

zbiorów  

Udostępnianie indywidualne i zbiorowe dokumentów audiowizualnych 

Przekazanie kompletu książek do pracowni ( klas, świetlicy) 

Przesyłanie książek uczniom dłużej chorującym do domu 

Wypożyczanie międzybiblioteczne dla nauczycieli 

Kierowanie uczniów do innych bibliotek 

 

 

W razie potrzeby 

2. Działalność 

informacyjna i 

poradnictwo w 

wyborach 

czytelniczych 

Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, 

tekstowych i rzeczowych 

Pomoc przy wyszukiwaniu informacji katalogowych i bibliograficznych 

Udzielanie porad w wyborach czytelniczych 

Promocja biblioteki, książek i innych dokumentów: 

 gazetki ścienne 

 informacje o bibliotece na tablicach ogłoszeń 

 wystawki książek i innych dokumentów 

 plakaty reklamujące książki 

Na bieżąco Bibliotekarz  

 

3. Edukacja 

czytelnicza i 

medialna 

Realizowanie programu „ Edukacja czytelnicza i medialna” we wszystkich  

klasach szkoły podstawowej  

 - w ramach zastępstw i lekcji bibliotecznych. 

Wg rozkładu materiału Bibliotekarz –  

J. Żołądek 

4. Rozwijanie 

kultury 

czytelniczej 

uczniów, 

kształtowanie 

postaw moralnych 

zgodnych z 

ogólnoludzkimi 

wartościami 

Praca indywidualna z czytelnikami: 

-rozmowy na temat indywidualnych zainteresowań, potrzeb, osiągnięć i trudności. 

Pomoc w doborze odpowiedniej lektury sprzyjającej ich rozwojowi 

- zachęcanie do czytania uczniów stroniących od książki 

- organizowanie konkursów literackich i plastycznych 

 Całoroczny konkurs czytelniczy między klasami, który wyłoni 10 najlepszych 

czytelników na końcu roku szkolnego. 

Udział w Narodowym Czytaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łapszach 

Niżnych – „Moralność pani Dulskiej” 

Organizacja udziału w ogólnopolskim „Biciu rekordu czytania” 

Współorganizacja konkursu czytelniczego „Spiska czytanka” 

Obchody  Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych: 

 „Znamy polskie legendy” – konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-IV. 
Należy wykonać pracę plastyczna w formacie A3 (duża kartka z bloku) 

 

Na bieżąco, w razie 

potrzeby 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Październik 

 

 

 

 

Bibliotekarz 

 

Bibliotekarz 

 

 

 

 

Bibliotekarz 

Bibliotekarz 

Bibliotekarz 

 

 

 



dowolną techniką z podaniem tytułu i autora polskiej legendy. 

  „Za drzwiami starej szafy” konkurs plastyczno-literacki. dla klas V-
VIII . Młodsi uczestnicy mieli za zadanie wykonanie ilustracji z ich 

wyobrażeniem Narni. Starsi mieli opisać własne przygody jakie mogliby 

przeżyć w tej baśniowej krainie. 

 „Recytacja wierszy polskich poetów” – klasy I-III oraz oddziały 

przedszkolne. Prezentacja w holu przed Komisją. 

 5 listopada – Dzień Postaci Bajkowych - prezentacja Postaci Bajkowych i 
Literackich (według dowolnego wyboru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekarz, 

wychowawcy 

5. Narodowy 

Program Rozwoju 

Czytelnictwa 

- oddzielny 

dokument jako 

załącznik 

Realizacja projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki: 

 Oddział 0- włączenie się w ogólnopolską akcją „Cała polska czyta 

dzieciom” poprzez cotygodniowe wizyty w bibliotece poświęcone 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 w kształcie bombki choinkowej . Wystawa „choinki z 

recenzjami książek. Za recenzję książki spoza kanonu lektur można 

otrzymać  + z j. polskiego. 

 „Inspiracja na rok Lema”-  twórczy pomysł, który zainspiruje do działania 
zaczerpnięty z tekstów S. Lema (klasy starsze). 

Wrzesień - grudzień Bibliotekarz, 

wychowawcy, 

dyrekcja 

III.   Współpraca 

ze środowiskiem 

szkolnym i 

pozaszkolnym 

Udzielanie pomocy nauczycielom przedmiotów, wychowawcom klas, opiekunom 

organizacji i kół zainteresowań w ich codziennej pracy, w doskonaleniu się i 

pracy twórczej 

Udzielanie pomocy nauczycielom w organizowaniu form pracy z książką 

Współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywizacji 

czytelniczej 

Udostępnianie rodzicom książek i innych materiałów  

Na bieżąco 

 

 

 

 

Na bieżąco 

Bibliotekarz 

 

 

 

 

Bibliotekarz 

Kierownik 



Współpraca ze szkołą podstawową w zakresie korzystania ze zbiorów biblioteki 

Współpraca z biblioteką publiczną ( przy gromadzeniu zbiorów, wymiana 

materiałów informacyjnych, wycieczki, wspólne imprezy czytelnicze, 

dostarczanie aktualnego wykazu lektur ). 

biblioteki 

Publicznej 

IV. 

Samokształcenie 

i doskonalenie 

zawodowe. 

Udział w szkoleniach z zakresu bibliotekoznawstwa i czytelnictwa, doskonalenie 

warsztatu pracy bibliotecznej i pedagogicznej. 

Całoroczny udział w szkoleniach „Sieci nauczycieli bibliotekarzy” w MCDN w 

nowym Sączu 

W miarę potrzeb 

 

Zgodnie z 

harmonogramem 

Bibliotekarz 

 

 

Bibliotekarz 

 
 


