
Udział naszej szkoły 

w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów 

programem wieloletnim na lata 2016–2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce 

poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych 

ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten 

realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek 

bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek 

publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. Program składa się z trzech priorytetów, które 

realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki 

Narodowej i Instytutu Książki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Dla bibliotek szkolnych przeznaczono priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów 

poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a 

jednym z celów jest uatrakcyjnienie oferty zbiorów bibliotecznych poprzez zakup nowości 

wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych. 

Program zakłada również podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania 

zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, 

wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej. 

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa było zapewnienie 

przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów 

realizacji zadania. Złożony przez Dyrekcję naszej szkoły wniosek na rok 2018 został 

przychylnie rozpatrzony, w związku z czym otrzymaliśmy kwotę 5 tys. złotych na zakup 

książek do szkolnej biblioteki. Z realizacją programu, oprócz zakupu nowości czytelniczych, wiąże 

się kilka działań mających na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. Są to m.in. projekty 

tematycznie związane z książką realizowane we wszystkich klasach, zorganizowanie wydarzenia 

czytelniczego z udziałem uczniów a także inne działania rozbudzające zainteresowania czytelnicze. 

Jednym z projektów realizowanych w naszej szkole jest zachęcanie najmłodszych do obcowania z 

książką poprzez cotygodniowe spotkania oddziału 0 w szkolnej bibliotece poświecono na głodne 

czytanie dzieciom (włączamy się w akcję „Całą Polska Czyta Dzieciom”) i wypożyczanie książek do 

domu. W realizację priorytetu 3 wpiszą się także działania w ramach świętowania Października jako 

Międzynarodowo Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 

Wszystkie działania w ramach realizacji zadań wynikających z udziału w programie znajduje się w 

oddzielnym dokumencie dostępnym na stronie szkoły (PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 

BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JÓZEFA STANKA W ŁAPSZACH NIŻNYCH W RAMACH REALIZACJI 

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA W ROKU SZKOLNYM 2019/20).  

 


