
Szanowni Państwo! 

Biblioteka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu otrzyma w bieżącym 

roku kalendarzowym środki na zakup książek w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa. Jest to kwota 15 tys. zł. ( 12 tys. zł z MEN i 3 tys. zł środki 

własne). Regulamin projektu dopuszcza zakup książek  będących nowościami 

wydawniczymi szeroko pojętej literatury pięknej i literatury popularnonaukowej                     

w  formie książki tradycyjnej, audiobooków i ebooków. Nie wolno z tych funduszy 

zakupić do biblioteki szkolnej podręczników i książek metodycznych dla nauczycieli. 

W chwili obecnej szkoła wystąpiła z zapytaniem o  ofertę handlową do 3 hurtowni 

książek: Gandalf, Tuliszków, B.Wieczorek. Po uzyskaniu informacji cenowej wybrana 

zostanie najbardziej korzystna oferta. 

Po analizie stanu księgozbioru biblioteki proponuje się następujący rozdział środków 

pieniężnych. 

 Lektury kl. 1-3     30%     4500zł 

 Lektury kl. 4-6    5%       750zł 

 Lektury kl. 7-8    5%       750zł  

 Książki popularnonaukowe kl.1-3   5%       750zł  

 Książki popularnonaukowe kl.4-6  5%       750zł  

 Książki popularnonaukowe kl.7-8   5%       750zł  

 Literatura piękna kl. 1-3    15%      2250ZŁ 

 Literatura piękna kl. 4-6    15%      2250 ZŁ 

 Literatura piękna kl. 7-8       15%      2250 ZŁ 

 

Planowane zakupy książek uzależnione są od zapasów na rynku wydawniczym                           

i nastąpią niezwłocznie po uruchomieniu środków przez Urząd Wojewódzki                              

w Katowicach. 

Listę książek planowanych do zakupu opracowano na podstawie stanu księgozbioru 

biblioteki szkolnej oraz wyniku  ankiety dotyczącej zainteresowań czytelniczych 

uczniów. Ankiety  przeprowadzono w terminie od  05.04.2018r. do 13.04.2018r. 

 



A. Dotyczy klas 1-3 

I. Uzupełnienie lektur kl. 1-3.Planuje się zakupić każdy z wymienionych tytułów 

w ilości do 25 egzemplarzy. 

❖ baśń "O rybaku i złotej rybce", 

❖ B. Kosmowska "Dziewczynka z parku", 

❖ Papuzińska "Asiunia", 

❖ Ch. Perrault "Kot w butach", 

❖ Ch. Perrault "Czerwony kapturek", 

❖ M. Pałasz "Sposób na Elfa", 

❖ W. Cichoń "Cukierku, ty łobuzie", 

❖ G. Kasdepke "Detektyw Pozytywka", 

❖ Ł. Wierzbicki "Afryka Kazika", 

❖ J. Bednarek "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek", 

❖ Ł. Wierzbicki "Dziadek i niedźwiadek", 

❖ J. Porazińska "Pamiętnik czarnego Noska". 

 

II. Uzupełnienie pozostałych lektur kl.1-3. Każdy z wymienionych tytułów zostanie 

zakupiony w ilości do 10 egzemplarzy. 

❖ A.Cz. Centkiewiczowie "Zaczarowana zagroda", 

❖ J. Porazińska "Szewczyk Dratewka", 

❖ S. Michałkow "Nie płacz koziołku", 

❖ J. Grabowski "Czarna owieczka", 

❖ M. Jaworczakowa "Oto jest Kasia", 

❖ M. Kruger "Karolcia", 

❖ M. Kownacka "Kajtkowe przygody", 

❖ J. Grabowski "Puc, Bursztyn i goście", 

❖ H. Lofting "Doktor Dolittle i jego zwierzęta", 

❖ A. A. Milne "Kubuś Puchatek", 

❖ J. Brzechwa "Brzechwa dzieciom", 

❖ A. Lindgren "Dzieci z Bullerbyn", 

❖ D. Wawiłow "Kałużyści i inne wiersze". 

 

 



III. Uzupełnienie serii wydawniczych będących na stanie biblioteki szkolnej. 

Planuje się zakupić każdy z brakujących tytułów z serii  w ilości  do 2 

egzemplarzy 

❖ bajka                                   seria „Franklin”, 

❖ G. Delahaye                 seria "Zaczynam czytać z Martynką", 

❖ G. Delahaye                   seria "Skarbczyk opowieści", 

❖ L. Fabisińska              seria "Pierwsze czytanki". 

 

IV. Tematyka książek popularnonaukowych zaproponowana przez uczniów: 

❖ książki o wojsku, straży pożarnej i policji, 

❖ książki o opiece nad zwierzętami w domu, 

❖ książki o piłkarzach, 

❖ książki o majsterkowaniu i pracach ręcznych, 

❖ książki o otaczającej przyrodzie, 

❖ klocki Minecraft- jak budować. 

 

V. Pozostałe książki wskazane przez uczniów.: 

❖ zbiory baśni: H. Ch. Andersen, Ch. Perrault, W. J. Grimm, 

❖ seria komiksów Scooby-Doo! 

❖ książki o księżniczkach, 

❖ „Minionki”, 

❖ przygody Reksia,  

❖ przygody Bolka i Lolka, 

❖ bajki filmowe np: „Świnka Pepa”, „Strażak Sam”, „Kraina lodu”. 

 

Planowany zakup do 2  egzemplarzy z każdego tytułu serii. 

 

B. Dotyczy klas 4-7 

I. Uzupełnienie lektur klas 4-7. Planuje się zakupić każdy z wymienionych tytułów w 

ilości 5 egzemplarzy.  

❖ B. Prus „Katarynka”, 

❖ M. Twain „Przygody Tomka Sawyera”, 

❖ Szklarski „Tomek w krainie kangurów”, 



❖ L.M. Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”, 

❖ H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”, 

❖ Góra „Nazywam się …Jan Pawel II”, 

❖ Molnar „Chłopcy z Placu Broni”, 

❖ Christa „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”, 

❖ J. Brzechwa „ Akademia Pana Kleksa”, 

❖ J. Olech „Dynastia Miziołków”, 

❖ R. Goscinny  „Mikołajek”. 

 

II. Uzupełnienie serii wydawniczych będących na stanie biblioteki szkolnej. 

Planuje się zakupić każdy z brakujących tytułów z serii  w ilości 1-2 egzemplarzy. 

❖ C.S. Lewis     seria "Opowieści z Narni”,  

❖ S. Meyer   seria „Zmierzch”, 

❖ R. Goscinny   seria „Mikołajek”, 

❖ J. Flanagan   seria „Zwiadowcy”, 

❖ J. Flanagan   seria „Drużyna”, 

❖ M. Musierowicz  seria „ Jeżycjada”, 

❖ A. Szklarski  seria „Przygody Tomka Wilmowskiego”, 

❖ Z. Nienacki   seria „Przygody Pana Samochodzika”, 

❖ L. Snicket  seria „Seria niefortunnych zdarzeń”, 

❖ A. Maleszka            Seria „Czerwone Krzesło”,  

❖ D. Pilkley                seria "Kapitan Majtas", 

❖ D. Geisler       seria "Tajne zapiski Wandy", 

❖ M. McDonald         seria "Hania Humorek", 

❖ F. Simon      seria "Koszmarny Karolek", 

❖ J. Kinney              seria "Dziennik Cwaniaczka", 

❖ T. Janson                seria "Muminki".  

 

III.  Zakup serii wydawniczych wskazanych w ankiecie. Planowany zakup do 2  

egzemplarzy z każdego tytułu serii. 

 

❖ M. Widmark              seria „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, 



❖ gyyz    seria  „Nela mała reporterka”, 

❖ M. Guzowska   seria „Detektywi z tajemniczej 5”, 

❖  dla     seria „Nazywam się ….” 

 

VI. Tematyka książek popularnonaukowych zaproponowana przez uczniów: 

❖ gry komputerowe np. „Movie Star Planet”, strategie gier komputerowych 

❖ zasady gry w szachy, 

❖ gry i zabawy podwórkowe, 

❖ piłka nożna i słynni piłkarze, 

❖ mistrzowie sportu, dyscypliny sportowe, skoki narciarskie (Andreas Wellinger), 

❖ zwierzęta domowe : psy, koty, chomiki, króliki, rybki akwariowe, papugi, konie, 

❖ rozrywki umysłowe i łamigłówki, 

❖ zabawy matematyczne, 

❖ budowa komputera, 

❖ majsterkowanie, prace ręczne, origami, 

❖ domowe laboratorium, 

❖ poradniki kulinarne, 

❖ poradniki skauta- jak przetrwać w lesie, 

❖ poradnik Minecraft, 

❖ hodowla roślin w domu i w ogrodzie, 

❖ astronomia, 

❖ rośliny i drzewa, 

❖ uzależnienia dzieci i młodzieży, 

❖ zwierzęta, 

❖ techniki uczenia się. 

 

Planowany zakup 1-3  egzemplarzy z każdego wybranego tytułu. 

 

IV. Książki z literatury pięknej zaproponowane przez uczniów. 

V. Książki z literatury pięknej zaproponowane przez uczniów. 

 

❖ S. Collins   trylogia „Igrzyska śmierci”, 

❖ M. Sandemo   „Saga o ludziach lodu”, 



❖ R. Riordan     „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”, 

❖ L.Peirse    „Zapiski Luzaka”, 

❖ R. Dahl     „Charlie i wielka szklana winda”, 

❖ F. Luc    „Jak żyć”, 

❖ M. George   „Pieśń lodu i ognia”, 

❖ Green    „Gwiazd naszych wina”, 

❖ J.K. Rowling   „Przeklęte dziecko”, 

❖ H. Webb    seria „Zaopiekuj się mną”, 

❖ H. Ożogowska   „Tajemnica zielonej pieczęci”, 

❖ Komiks    „Spiderman”, 

❖ Komiks   „Scooby-Doo”, 

❖ Komiks    seria „Kajko i Kokosz, 

❖ Green J.    „Gwiazd naszych wina”, 

❖ S. Meyer    saga „Zmierzch”, 

❖ T. Canavan  trylogia „Zdrajcy”, 

❖ Yoon N.   „Słońce też jest gwiazdą”, 

❖ Carroll  L.   „Alicja w krainie czarów”, 

❖ Palacio R.J.   „Cudowny chłopak”, 

❖ Pratchett T.  „Świat dysku”, 

❖ Russell R.R.  „Nieprzypadkowe przypadki Maxa Crumbly”, 

❖ Hapka S.   „Zapamiętaj mnie”. 

 

Planowany zakup 1-3  egzemplarzy z każdego tytułu. 

 

C. Dotyczy klas 2-3 gimnazjum 

I. Uzupełnienie lektur kl. 2-3. Planuje się zakupić każdy z wymienionych tytułów w 

ilości  5-10  egzemplarzy. 

 

❖ K. Makuszyński    „Szatan z siódmej klasy”, 

❖ A. Kamiński    „Kamienie na szaniec”, 

❖ H. Sienkiewicz   „Krzyżacy”, 

❖ H. Sienkiewicz   „Quo vadis”, 



❖ E. E. Schmitt    „Oskar i pani Róża”, 

❖ M. Mickiewicz   „Pan Tadeusz”, 

❖ Mickiewicz    „Dziady”, 

❖ Słowacki    „Balladyna”, 

❖ Ch. Dickens    „Opowieść wielkanocna”. 

 

II. Uzupełnienie serii wydawniczych będących na stanie biblioteki szkolnej. 

Planuje się zakupić każdy z brakujących tytułów z serii w ilości 1-2  egzemplarzy. 

 

❖ S. Collins    trylogia „Igrzyska śmierci”, 

❖ A. Sapkowski    „Wiedźmin” 

❖ D. Głuchowski   „Metro 2033” 

❖ F. Roth                                 seria „Niezgodna”  

 

 

III. Zakup książek  wskazanych w ankiecie. Planowany zakup po 1-2  

egzemplarzy z każdego tytułu serii. 

 

❖ G. Forman    „Wróć, jeśli mnie kochasz”, 

❖ G. Forman    „Wróć, jeśli pamiętasz”, 

❖ G. Forman    „Zostań, jeśli kochasz”, 

❖ G. Forman    „Ten jeden dzień”, 

❖ G. Forman    „Ten jeden rok”, 

❖ J. Green   „Papierowe miasta”, 

❖ J. Green    „Żółwie, aż do końca”, 

❖ J. Green    „Gwiazd naszych wina”, 

❖ J. Green    „Szukając Alaski”, 

❖ J. Green    „19 razy Katherine”, 

❖ M. Gutowska   seria  „Fortuna i namiętności”, 

❖ F. Roth    „Naznaczeni”, 

❖ J. Delaney    seria „Arena 13”, 

❖ J. Delaney    seria „Kroniki Wardstone”, 

❖ E. Białołęcka   seria „Kroniki drugiego kręgu”, 



❖ A. Stelmaszczyk   seria „Kroniki Archeo”, 

❖ A. Ziemiański   seria „Achaja”, 

❖ T. Canavan    „Trylogia czarnego maga”, 

❖ F. Becca    „Szeptem”, 

❖ T. Goodkind    seria „Miecz prawdy”, 

❖ M. George    „Pieśni lodu i ognia”, 

❖ Love Howard Philips  „Zgroza w Dunwich”, 

❖ Love Howard Philips  „Bestia w jaskini”, 

❖ Love Howard Philips „Przyszła na Sarnath zagłada”, 

❖ J. Dashner    seria „Więzień labiryntu”, 

❖ K. Smith    „Zniszcz ten dziennik”, 

❖ A. Janusz    „Kroniki rozdartego świata”, 

❖ K. Lewandowski   „Saga o kotołaku”, 

❖ A.G. Riddle    „Zagadka pochodzenia”, 

❖ L.M. Montgomery   “Dalsze przygody Ani z Zielonego Wzgórza”, 

❖ M. Musierowicz    seria „Jeżycjada”, 

❖ L. Harper             “Zabić drozda”, 

❖ Aldous Huxley   „Nowy, wspaniały świat”, 

❖ G. Keratin     seria „Trylogia czasu” 

❖ S. Markus    “Złodziejka książek”, 

❖ M. Jojo    „Zanim się pojawiłeś”, 

❖ G. Showalter    „Alicja w krainie zombie”, 

❖ J. Sterling     “Kim jesteś,sky?” 

❖ A. Christie     „Seria kryminalna” 

❖ E.E. Schmitt 

❖ E.A. Poe 

❖ J. Chmielewska 

 

 

IV. Tematyka książek popularnonaukowych zaproponowana przez uczniów: 

❖ gry komputerowe np. „Movie Star Planet”, strategie gier komputerowych, 

❖ zasady gry w szachy, 

❖ mistrzowie sportu, dyscypliny sportowe, 

❖ rozrywki umysłowe i łamigłówki, 



❖ majsterkowanie, prace ręczne, 

❖ poradniki kulinarne, 

❖ poradnik Minecraft. 

 

 

 

Opracowała Małgorzata Marchewka 

 

 

Przedstawiono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 26.04.2018r. 


