
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ 

I. Realizacja zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w klasach I – VIII 

II. Prowadzenie różnych form pracy w bibliotece i szkolnej: 

1. Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwań źródeł 

informacji wykraczających poza program nauczania (uczniów przygotowujących się do 

konkursów i olimpiad); 

2. Realizacja projektu „Mała książka – wielki człowiek” skierowanego do uczniów klas 

pierwszych. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych.  

Realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, pod 

patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.  

3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów  i promowanie 

czytelnictwa poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez czytelniczych: 

● 29 września -  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – głośne czytanie książek w klasach 

I_III              

● Obchody Międzynarodowego  Miesiąca Bibliotek Szkolnych ph. „Z książką Ci do twarzy” 

– działania czytelnicze promujące czytelnictwo w ramach obchodów święta  

● Światowy Dzień Pluszowego Misia –  impreza biblioteczna dla klas I i przedszkolaków 

● „Andrzejki w bibliotece - impreza czytelnicza z udziałem kl. i zaproszonych 

przedszkolaków 

● Szkolny konkurs czytelniczy dla kl. III ph. „Zimowe baśnie H.CH. Andersena”. 

● Kontynuowanie akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” –  głośne czytanie fragmentów  

  książek dla dzieci i młodzieży w klasach I-III,  zachęcanie rodziców do głośnego czytania    

  podczas Pasowania na czytelnika  

● Konkurs czytelniczy pod hasłem  „Wybieramy mistrza  pięknego czytania” 

● Organizacja i udział w spotkaniach autorskich z pisarzami i innymi twórcami książek 

● Szkolny konkurs plastyczny ph. „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie” dla klas II-III  

  z okazji DBI 

● „Zakochaj się w książce” – zajęcia czytelnicze w klasach młodszych  z okazji Walentynek 

● „Randka w ciemno”- akcja zachęcająca do wypożyczania książek z okazji walentynek 

● Włączenie się w ogólnopolską akcję „Jak nie czytam, jak czytam – bijemy rekord czytania 

w jednym momencie” 

● Uroczystość Pasowania uczniów klas I na czytelników biblioteki szkolnej, uświadamianie 

rodzicom wartości głośnego czytania w rozwój dziecka poprzez przygotowanie ulotek dla 

każdego rodzica zachęcających do codziennego głośnego czytania dzieciom  

 

 

 

 

 



 


