PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W ŚWIDNICY ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W KOŹLI
W RAMACH REALIZACJI
NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
(KLASY GIMNAZJALNE)

Lp.

Nazwa działania

1.

Przeprowadzenie wśród uczniów ankiet nt. książek,
które chcieliby mieć w szkolnej bibliotece.

2.

Uzyskanie opinii rady rodziców i samorządu
uczniowskiego w sprawie zakupu książek.
Podjęcie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną
Świdnicy i Publiczną Biblioteką Pedagogiczną
w Zielonej Górze:
a) planowanie zakupów książek,
b) wymiana informacji o wydarzeniach promujących
czytelnictwo.
Zorganizowanie w szkole wydarzeń promujących
czytelnictwo z udziałem uczniów:
- ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie – „Wesele”
S. Wyspiańskiego,
- wystawy książek,
- gimnazjalne koło polonistyczne,
- ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom –
czyta też świetlica”,
- cykliczna impreza szkolna „Czytanie łączy
pokolenia”,
- lekcje biblioteczne w ramach edukacji czytelniczomedialnej,
- „Czytanie jest cool” – konkurs na znajomość lektur
szkolnych,
- Szkolny konkurs na najlepszą recenzję ostatnio
przeczytanej książki,
- Szkolny konkurs o życiu i twórczości
S. Wyspiańskiego,
- Konkurs ortograficzny dla klas II i III G,
- Konkurs znajomości lektur dla klas III Gimnazjum,
- XIV Edycja Bibliotecznego Konkursu,
Ortograficznego etap klas II-III G o tytuł ,, Mistrza
Ortografii Gimnazjum".
Udział uczniów w pozaszkolnych wydarzeniach
promujących czytelnictwo:
- konkurs „Czytanie Warte Zachodu” pod patronatem

3.

4.

5.

Odpowiedzialni
Nauczyciele
j. polskiego,
wychowawcy
Dyrekcja

Termin
realizacji
06/09.2017

09.2017

R. Szymula

09.2017

R. Szymula,
nauczyciele
j. polskiego

09.2017
10/12.2017

R. Szymula,
nauczyciele
j.polskiego

10/12.2017

6.

7.

8.

9.

Lubuskiego Kuratora Oświaty,
a) we współpracy z Wojewódzką i Miejską
Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze:
- projekt pn. „Badanie satysfakcji użytkowników
WiMBP” – wypełnianie ankiet w wersji
elektronicznej,
- wycieczka edukacyjna (lekcja biblioteczna) –
korzystanie z katalogu bibliotecznego, zapoznanie z
księgozbiorem (kl. II),
- warsztaty zajęciowe w Mediatece „Szklana
pułapka” WiMBP w Zielonej Górze (kl. III),
- Wojewódzki Konkurs na Recenzję Książki
Obcojęzycznej,
b) we współpracy z Gminą Biblioteką Publiczną w
Świdnicy:
- wycieczki edukacyjne (lekcje biblioteczne) –
zapoznanie z gminnym księgozbiorem,
- impreza czytelnicza „Cała Polska czyta dzieciom –
czyta też świetlica” dla uczniów edukacji
wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Świdnicy,
- spotkanie autorskie z lokalną pisarką Halinką
Bohutą-Stąpel.
Zorganizowanie wywiadówki profilaktycznej dla
rodziców pt. „Rola książki w życiu młodego
człowieka”.
Realizacja projektu edukacyjnego w klasach II – III
GIM z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki
szkolnej:
kl. II – „W kręgu literatury fantasy”
kl. III – „Literatura lat wojny i okupacji”
Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej
do potrzeb uczniów, w szczególności przez
umożliwienie im wypożyczania książek na
okres ferii zimowych – szkolna akcja „Nie nudź się –
przyjdź do nas”.
Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych
w planowanych zakupach książek.

Wychowawcy
klas

10.2017

Nauczyciele
j. polskiego

09/12.2017

R. Szmula

tydzień w
czasie ferii

R. Szymula

09/10.2017

