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Narodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. 

Dnia 5.09.2014r. odbyło się Narodowe 
Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicz 
przygotowane przez bibliotekarza 
szkoły we współpracy z nauczycielami 
języka polskiego. 



  

Spotkanie z książką

W każdy wtorek dzieci ze świetlicy 
przychodzą na zajęcia „Spotkanie     
z książką”. Czytamy Plastusiowy 
pamiętnik M. Kownackiej i Kubuś 
Puchatek A. Milne. Dzieci chętnie 
zajęcia kończą plastyczną pracą 
wykazując się różnoraką inwencją. 



  

Dzieci starsze czytają młodszym



  

Lekcja czytelnicza

 W czasie lekcji 
czytelniczych dzieci 
mogą posłuchać 
fragmentów książki, 

 sami poczytać,

 przedstawić tekst 
zasłyszany               
 w formie rysunku.

 Tym razem była

    to klasa 2c  



  

Koło Przyjaciół Biblioteki

 Tworzą ją uczniowie młodszych  
 i starszych klas. Mają dużo 
pracy. Przygotowują 
przedstawienia, prace na tablice 
biblioteczne, układają książeczki 
w szkolnej skrzynce 
bookrossingowej. Poznają 
księgozbiór. Zdobywają wiedzę 
na różne tematy. 



  

Biblioteka dobre miejsce dla każdego

Idą buty razem z dziećmi. Każdy może 
przyjść. Czytamy, odrabiamy zadania, 
gramy, dzieci, które nie uczęszczają na 
religię przychodzą także do biblioteki.



  

Nowości książkowe!!!

 Nowości, to książki 
zakupione przez Szkołę

 te, które już były             
w bibliotece, a odkryto je 
ponownie

 Te, które przynosimy sami 
w darze, by inni mogli je 
czytać. 

Nasze nowości:



  

Nowości



  

Pasowanie na Czytelnika



  



  

Konkurs na najciekawszy tekst i laurkę dla biblioteki szkolnej



  

Zajęcia z pierwszymi klasami



  

Zajęcia edukacyjne: Początki powstawania książki              
    w Mediatece z klasą IVB 



  

Poznajemy wiersze, uczymy się czytać i recytować



  

Dzień Życzliwości w bibliotece z klasą 1 a



  

Światowy Dzień Pluszowego Misia          
w szkole i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
przy ul. Roosevelta



  

          Odwiedziny dzieci z Przedszkola nr 77 im. „Tęczowe 
Siódemki” z okazji ŚwiatowegoDnia Pluszowego Misia



  

Targi Dobrych Książek – Pożeracze książek
4.12.2014 r.

  Zostaliśmy w konkursie 
  na oryginalne przebranie 
  za pożeraczy książek    
  docenieni i nagrodzeni, 
  a szkół w tym roku 
  było naprawdę duuużo

Hura!!!



 

l.p
.

Wniosek Sposób realizacji 
(formy, środki, 
narzędzia, metody)

Termin 
realizacji

Adresaci Osoba 
odpowiedzialna za 
realizację wniosku
i dokonanie ewaluacji

Sposób dokonania 
ewaluacji

1 1. Przeproadzić szkolenie 
wśród uczniów z Proliba w 
Opacu

Przeniesiony na 
przyszły semestr

 I-V 2014 Uczniowie klas 
4-6

Bibliotekarz                 
  i informatyk szkolny

Rozmowa

WNIOSKI

Stopień realizacji wniosków z poprzedniego okresu sprawozdawczego  wg załączonej tabeli:
         



l.p. Wniosek Sposób realizacji 
(formy, środki, narzędzia, 
metody)

Termin realizacji Adresaci Osoba odpowiedzialna za 
realizację wniosku
i dokonanie ewaluacji

Sposób dokonania ewaluacji

1 Wprowadzenie na łamy gazetki 
szkolnej kącika informacji zwydarzeń 
bibliotecznych,

Wyodrębnienie w gazetce 
miejsca                                         
na promocję biblioteki i 
zachecenie do czytania

I– V 2014 Uczniowie klas II - VI Opiekun gazetki szkolnej, 
bibliotekarz, nauczyciele języka 
polskiego. 

Zamieszczane  w gazetce  
informacji.

2 Przeprowadzenie instruktażu 
(Szkolenia ) dla uczniów klas IV-VI w 
zakresie praktycznego związanych 
korzystania                      z nowego 
systemu Prolib, w którym pracują 
biblioteki szkolne a także wykorzystania 
katalogów Opac 

Ściślejsza współpraca z klasą IIA

Zajęcia dla uczniów klas IV – VI

Zajęcia dla klasy IIA

I – V 2015

II-V

Uczniowie klas IV – VI

Uczniowie klasy IIA

bibliotekarz
informatyk – Andrzej Sawczuk

Bibliotekar, wychowawca

Korzystanie przez uczniów           
z katalogów opracowanych           
w systemie OPAC, praktyczna 
obsługa czytelników                      
               w programie Prolib, 
przeglądanie aktualności              
na stronie 
 

Zamieszczenie dokumentacji 
na stronie internetowej 
szkoły, wywieszenie prac 
plastycznych na tablicy przed 
biblioteką

Konkretne wnioski do dalszej pracy wg załączonej tabeli:                                              
                                                             


