
                                PLAN  PRACY  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ 
NA  ROK  SZKOLNY  2017/2018 

 

ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI TERMIN 
Organizacja biblioteki 
jako pracowni 
dydaktycznej 

1. Stałe uzupełnianie  księgozbioru  zgodnie  z  
potrzebami. 

2. Informowanie  czytelników  o  nowościach  
wydawniczych  w  bibliotece – „latająca 
biblioteka” – prezentowanie w klasach 
podczas lekcji bibliotecznych nowości 
zakupionych w ostatnim okresie, głośne 
czytanie książek i zachęcanie do 
wypożyczania. 

3. Reklama  książki i  działalności  biblioteki  
poprzez  organizowanie  wystaw  w  
bibliotece, na korytarzu  szkolnym  i  na 
stronie  internetowej  szkoły. 

4. Udostępnianie  czytelni  użytkownikom  
biblioteki       i  wypożyczanie  książek  z  
księgozbioru  podręcznego. 

        5.  Darmowy podręcznik dla ucznia – program     
               MEN  - wdrażanie programu w szkole. 

cały  rok 
 
na  bieżąco 
 
 
 
 
 
cały  rok 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
wrzesień, 
czerwiec 

Dydaktyczno- 
wychowawcze 
oddziaływanie na 
czytelnika. 
Rozwijanie kultury 
czytelniczej. 

1. Poradnictwo  bibliograficzne,  biblioteczne  
rzeczowe  i  tekstowe. 

2. „Nasze lektury” –projekty klasowe, 
prezentacja lektur szkolnych   

3.  Analiza czytelnictwa – metoda ankiety. 
4.  Poradnictwo  w  wyborach czytelniczych .  

Indywidualne rozmowy z czytelnikami. 
Zachęcanie  do świadomego wyboru książki. 

5. Pasowanie na czytelnika uczniów klasy 1  
szkoły podstawowej. 

6. Reklama książki  i działalności  biblioteki. 
Plakaty informacyjne. 

7. Prowadzenie akcji czytelniczych w               
ramach   projektu „  Cała Polska czyta 
dzieciom”- Dzień Głośnego Czytania,  

8. Przygotowywanie i opracowanie  
materiałów dla uczniów, nauczycieli, kół 
zainteresowań, pomoc w organizacji zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych, konkursów, 
olimpiad, organizacja pracy z książką i 
czasopismem. 

9. Informowanie wychowawców, uczniów o 
czytelnictwie uczniów /analiza czytelnictwa 
klasy/ 

10. Zorganizowanie konkursu na Czytelnika 
Roku 2017/2018 

11. Upowszechnianie książek popularno- 
naukowych. 

cały rok 
 
 
wrzesień 2017r. 
październik 2017r. 
 
 
cały rok 
marzec  2018r. 
 
 
na bieżąco 
 
 
cały rok 
cały rok 
 
na bieżąco, w 
miarę potrzeb 
 
 
 
 
na zakończenie 
semestrów 
 
 
cały rok 



--  akcja czytelnicza „Walentynka z książką” 
-- Marsz z ulubioną książką – cykliczna akcja 
promująca czytanie 

12. Dbałość o kulturę słowa i piękno mowy 
ojczystej-   

-- Dzień języka ojczystego 

styczeń/luty 
 
kwiecień 2018 r. 
 
 
luty  2018r. 

Udział  biblioteki  w 
życiu szkoły  i 
środowiska. 

1. Współpraca z kołami zainteresowań i 
uczniami biorącymi udział w konkursach. 

2. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych i 
klasowych, współorganizowanie 
„Rodzinnego Kolędowania” 

3. Przygotowanie materiałów potrzebnych 
nauczycielom w organizowaniu lekcji. 

4. Współpraca z rodzicami w kształceniu 
czytelnictwa uczniów- promowanie 
rodzinnego czytania i mody na wakacje i 
ferie z książką .Akcje cykliczne- ZIMA Z 
KSIĄŻKĄ i KSIĄŻKA NA LATO 

na bieżąco, w 
miarę potrzeb 
na bieżąco 
 
5 styczeń 2018r. 
 
na bieżąco, w 
miarę potrzeb 
na bieżąco 
 
ferie zimowe, 
wakacje 

Organizacja  biblioteki  i  

czytelnictwa. 
1. Planowanie pracy, przydział czynności, 

sprawozdawczość. 
2. Założenie i stała aktualizacja kart 

czytelniczych. 
3. Dokumentacja pracy. 
4. Porządkowanie i selekcja księgozbioru. 

początek i koniec 
semestrów 
na bieżąco 
 
na bieżąco 
na bieżąco 

Gromadzenie  i  
opracowywanie  
zbiorów  bibliotecznych. 

1. Gromadzenie zbioru zgodnie z profilem 
programowym i nowym wykazem lektur 
szkolnych. 

2. Stała melioracja katalogu. 
3. Uzupełnianie warsztatu informacyjnego. 
4. Ewidencja zbiorów. 
5. Katalogowanie. 

cały rok 
 
 
na bieżąco 
na bieżąco 
na bieżąco  
na bieżąco 

Samokształcenie 1. Udział w konferencjach i zespołach 
metodycznych, udział w 80 godzinnym kursie 
doskonalącym z zakresu biblioterapii 
organizowanym przez Instytut Nauk o 
Informacji UP w Krakowie. 

2. Konsultacje z doradcą metodycznym. 
3. Przegląd czasopism fachowych i innych 

wydawnictw poświęconych pracy 
nauczyciela. 

4. Zapoznanie na bieżąco z nowościami 
wydawniczymi. 

na bieżąco  
                                
październik 
2017r.- marzec 
2018r. 
na bieżąco 
 
w ciągu całego 
roku szkolnego 
na bieżąco 

 
                                                                                   opracowała  Urszula Lusina 


