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 NA 

,, NARODOWYM PROGRAMIE ROZWOJU CZYTELNICTWA” 

w Szkole Podstawowej w Załakowie 

rok szkolny 2016/2017 

1. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i  Samorządu Uczniowskiego  w sprawie zakupu książek (wrzesieo). 
2. Podjęcie współpracy z Gminną Biblioteką w Sierakowicach oraz biblioteką z Przodkowa(październik) 
3. Wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. 
4. Wycieczki do Gminnej Biblioteki w Sierakowicach (listopad) 
5. Prelekcja dla rodziców ,,Wpływ czytania a rozwój  dziecka”(listopad) 
6. Zakup nowości wydawniczych z otrzymanej dotacji (grudzieo). 
7. Prezentacja zakupionych nowości w klasach I-III i IV - VI. 
8. Działania rozwijające czytelnictwo w ciągu roku szkolnego: Gazetki tematyczne w klasach ,kąciki 

czytelnicze, wspólne czytanie –spotkania z rodzicami ,lekcje biblioteczne z udziałem rodziców 
9. Działanie promujące czytelnictwo z udziałem dzieci ,konkurs szkolny dla kl. IV-VI pt .,,Zaprojektuj pierwszą 

stronę swojej ulubionej książki ”oraz ,,Napisz własne zakooczenie bajki’’ dla kl.I-III pt.,, Zakładka do książki 
10. Przeprowadzenie projektu edukacyjnego we wszystkich oddziałach w terminie od 

września do grudnia 2016r. 

Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

1. Zapoznanie uczniów z projektem 
,,Dlaczego warto czytad ‘’ 

Informacje na 
lekcjach 
wychowawczych 
,gazetce w bibliotece 

Wrzesieo 2016 r. Nauczyciel 
bibliotekarz, 
 wychowawcy 

2. Klasowe kąciki czytelnicze Zbieranie informacji o 
nowościach 
czytelniczych 
pojawiających się 
w bibliotece, 
prezentacje własne 
dzieci, gazetki 
klasowe. 

Wrzesieo – 
Listopad 2016 r. 

Uczniowie klas od I-
VI. 

3. Wycieczki tematyczne. Wizyta w Bibliotece 
Gminnej w 
Sierakowicach 

-rozmowa na temat 
nowości 
wydawniczych oraz 
udział w zajęciach 
promujących 

W wybranym 
terminie przez 
klasy. 

Wychowawcy klas 
od I-III. 



czytelnictwo-lekcja 
biblioteczna z 
udziałem dzieci z kl. III 
i IV 

-poznanie zasad 
funkcjonowania 
biblioteki. 

4. Przeprowadzenie wywiadu z 
rodzicem: „ Co czytałem kiedy 
byłem w wieku swojego dziecka’’ 

– Przeprowadzenie 
wywiadu z rodzicem:  
Co czytałem kiedy 
byłem w wieku 
swojego dziecka 

– prezentacja na 
lekcji wychowawczej. 

Październik 2016 
 

Uczniowie klas IV-
VI, wychowawcy. 

5. Święto książki „-Dlaczego warto 
czytad…” 

  

Konkurs na najlepszą 
gazetkę poświęconą 
książce. 

listopad 2016 Uczniowie klas I-VI, 
 wychowawcy 
biblioteka szkolna, 
samorząd szkolny. 

6. Moja ulubiona książka Szkolny 
konkurs dla kl.IV-VI 

– Przeczytanie 
wybranej przez siebie 
książki z biblioteki 
szkolnej 

– zaprojektowanie i 
wykonanie pierwszej 
strony książki. 

– przygotowanie 
krótkiej informacji o 
wybranym bohaterze. 

Październik 2016 Uczniowie klas 
I-VI,  

7. 
 

Zakładka do książki-konkurs dla 
kl.I-III 

– Prezentacja. 
– prezentacja 
gotowych zakładek 
omówienie ich 
zastosowania 
–projekt plastyczny 

październik 
2016r. 

Uczniowie kl. I-III 

Opiekun konkursu-
wychowawcy klas 

8. Projekt Edukacyjny „ Dlaczego 
warto czytad”. 

  

– przygotowanie lekcji 
bibliotecznych dla kl. 
I-VI /w każdej klasie 
po2h lekcyjne/ 

,,-Najsłynniejsze 
książkowe misie’’ /dla 
kl.I-VI/ 

 ,,- Św. Mikołaj-co o 
Nim wiesz?’’/ dla kl.I-
VI/ 

Październik-
grudzieo 2016r. 
 
 

N-l  bibliotekarz 
 
 
N-l bibliotekarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Pisanie własnego 
zakooczenia wybranej 
bajki 

-Wspólne czytanie 
wybranych 
fragmentów książek 
przez zaproszonych 
rodziców./kl.I-VI/ 

-zadania i quizy 
dotyczące  czytanych 
fragmentów 
książek/współpraca 
rodzic –dziecko/ 

- Złote myśli o 
książkach-dla uczniów 
kl.IV-VI 

Interpretacja 
sentencji na lekcjach, 
analiza językowa, 
umieszczanie 
wybranych sentencji 
w kąciku czytelniczym 

-praca plastyczna pt.  
”Moja ulubiona 
postad bajkowa’’  

 

 
 
 
 
Zaproszeni rodzice 
 
 
 
 
 
wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
n-l polonista 
 
 
 
wychowawcy klas 

9. Propagowanie czytelnictwa Czytanie fragmentów 
ulubionych książek 
przez uczniów klas V i 
VI młodszym kolegom 
z klas o-IV na lekcjach 
wychowawczych 

Październik – 
Grudzieo 2016 

Uczniowie klas V i 
VI 

10. Spotkanie z rodzicami Prelekcja na temat 
znaczenia czytania 
książek w życiu 
dziecka. 

Listopad 2016r. p. Danuta Rzepka – 
Instruktor 
Powiatowej 
Biblioteki w 
Kartuzach 

11. Ankieta dla rodziców Uzyskanie informacji 
od rodziców na 
temat: 

-projektu, 

pracy biblioteki 
szkolnej 

Grudzieo 2016r. n-l bibliotekarz 



12. Podsumowanie projektu. Ocena wykonania 
zadao, rozdanie 
nagród, prezentacja 
prac plastycznych 
biorących udział w 
projekcie. 

Grudzieo 2016r. Koordynator- 
n-l bibliotekarz 

13. Ocena i ewaluacja.  Ankiety i ich ocena    Koordynator- 
n-l bibliotekarz 

  

 


