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PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

na rok 2019/2020 

 

Cel główny: 

Przygotowanie uczniów do samorozwoju, poprzez kształtowanie postawy ciekawości 

poznawczej i popularyzację czytelnictwa. 

Cele szczegółowe: 

1. Kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego 

odbioru dóbr kultury. 

2. Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych. 

3. Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie 

umiejętności w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów. 

4. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. 

 

Zadania Formy i sposoby realizacji Termin 

I. PRACE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE 

Prawidłowa 

organizacja pracy  

w bibliotece 

szkolnej 

- Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki. 

 

- Prowadzenie dziennika bibliotecznego oraz 

wymaganej dokumentacji. 

- Prowadzenie statystyk wypożyczeń. 

 

- Opracowanie półrocznego oraz rocznego 

sprawozdania z poziomu czytelnictwa oraz pracy 

biblioteki. 

IX 2019 

 

 

cały rok 

 

 

II, VI 2020 

Właściwa 

organizacja zbiorów  

z uwzględnieniem 

potrzeb społeczności 

szkolnej 

- Uzupełnianie zbiorów: zakup nowości, 

uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości 

finansowych, pozyskiwanie książek w ramach 

darów.  

 

- Konserwacja zbiorów. 

 

- Ewidencja i opracowywanie rzeczowe oraz 

techniczne książek. 

 

- Selekcja książek zniszczonych, zaczytanych, 

zdezaktualizowanych. 

 

- Prowadzenie ewidencji podręczników, 

udostępnianie i selekcja. 

na bieżąco 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

na bieżąco 

 

 

wg potrzeb 

 

 

IX 2019 
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Organizacja 

warsztatu 

dydaktycznego 

nauczyciela 

bibliotekarza 

- Udział w szkoleniach i warsztatach dla 

bibliotekarzy. 

 

- Doskonalenie warsztatu bibliotekarza. 

 

- Opracowanie materiałów na zajęcia biblioteczne. 
 

cały rok 

 

 

 

 

na bieżąco 

II. PRACA PEDAGOGICZNA 

Rozwijanie potrzeb 

czytelniczo - 

informacyjnych 

- Prowadzenie zajęć edukacji czytelniczej i 

medialnej w klasach I – VIII. 

- Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy I 

w Dniu Kubusia Puchatka. 

- Wprowadzanie działań mających na celu 

popularyzację czytelnictwa wśród uczniów: 

a) wizyta przedszkolaków w bibliotece szkolnej, 

cykliczne zajęcia czytelnicze dla grupy 

przedszkolnych,  

c) organizacja świąt bibliotecznych m.in. Dzień 

Głośnego Czytania, Miesiąc Bibliotek Szkolnych, 

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 

- „Czytająca klasa” - przygotowanie tablicy, 

informującej o statystyce klasowej czytelnictwa.  

 

według 

harmonogramu 

 

17.01.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

według 

harmonogramu 

 

 

pod koniec 

każdego 

semestru 

Rozwijanie kultury 

czytelniczej. 

Rozpoznawanie, 

inspirowanie 

i kierowanie 

zainteresowaniami 

czytelniczymi 

uczniów 

- Reklama nowości książkowych na stronie 

internetowej szkoły, gazetce szkolnej. 

 

- Konkursy biblioteczne i czytelnicze.  

 

 

- Obchody świąt bibliotecznych (miniprojekty): 

 Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

 Dzień Książki 

 Noc Bibliotek – nocowanie w szkole 

połączone z literacką grą terenową.  

 

- Popularyzacja książki poprzez akcje biblioteczne: 

 Akcja Bibliofil 

 Dzień Głośnego Czytania 

 Mikołajki z „Mikołajkiem”  

 Walentynkowa „Randka w ciemno z książką” 

 „Pora na autora” – tydzień z książkami 

określonego pisarza/poety (Chotomska, 

Fiedler, Tolkien) 

cały rok 

 

 

jeden w 

semestrze 

 

 

X 2019 

IV 2020 

V 2020 

 

 

 

na bieżąco 

 

27.09.2019 r. 

2-6.12.2019 r. 

14.02.2020 r. 

 

na bieżąco 
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Przygotowanie 

uczniów  

do korzystania  

z różnych źródeł 

informacji  

i samokształcenia 

- Zapoznanie uczniów klasy I z księgozbiorem 

bibliotecznym. 

 

- Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności 

poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł. Pomoc w wyszukiwaniu 

materiałów źródłowych na określony temat. 

I 2020 r.  

 

 

na bieżąco 

Współpraca ze 

środowiskiem  

- Współpraca z Biblioteką Publiczną Gminy 

Kaźmierz oraz filią biblioteczną w Bytyniu. 

 

- Współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, 

Samorządem Uczniowskim, świetlicą szkolną. 

 

- Angażowanie rodziców w sprawy biblioteki 

szkolnej, zachęcanie do czytelnictwa.  

cały rok 

 

 

Olga Kaczmarek 


