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Cisiec,17.12.2018r. 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU 

ROZWOJU CZYTELNICTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA 

PAWŁA II W CIŚCU 

 

I. Koszt programu  

Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 12.000 zł .  

Wkład własny: 3.004,63 zł.       

Całkowity koszt programu: 15000zł. 

Liczba zakupionych książek: 1093 

Tabela nr 1  Struktura zakupionych zbiorów w woluminach 

 Zbiory Ilość w woluminach Ilość % 

LEKTURY 558 51,10 % 

BELETRYSTYKA 333 30,49 % 

KSIĄŻKI 

POPULARNONAUKOWE 

202 18,41 % 

 

 

 

http://www.psp3jl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=378:sprawozdanie-z-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-w-naszej-szkole&catid=96&Itemid=2614
http://www.psp3jl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=378:sprawozdanie-z-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-w-naszej-szkole&catid=96&Itemid=2614
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Tabela nr 2 Struktura zakupionych zbiorów wg kosztów zakupu 

Zbiory  Wartość w zł Ilość % 

LEKTURY 6259,85  41,73 % 

BELETRYSTYKA 5695,89 37,97 % 

KSIĄŻKI 

POPULARNONAUKOWE 

3048,89 20,30 % 

 

II. Działania szkoły. 

1. Założenie  strony  internetowej  o adresie   nnnn      nnnnnnn   nnnnnn    

https://margosiek1964.wixsite.com/mojawitryna/narodowy,  na której  znalazły się 

wszystkie informacje  o podjętych działaniach placówki w ramach NPRC:  

o wyniki zbiorcze ankiet czytelniczych, 

o informacja o planach zakupowych, 

o harmonogram zaplanowanych działań szkoły w ramach NPRC, 

o galeria działań, 

o galeria prac uczniów, 

o lista zakupionych książek, 

o filmy i artykuły promujące czytanie. 

 

2. Plany zakupowe. 

Zakupy książek pod kątem tematycznym zostały skonsultowane z uczniami   i rodzicami.               

Z pomocą nauczyciela informatyki  od 05.04.2018r.  do 13.04.2018r. we wszystkich 

klasach przeprowadzono ankiety czytelnicze, których celem było rozpoznanie 

zainteresowań czytelniczych uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Wyniki 

ankiet znajdują się na stronie biblioteki szkolnej. 

 

https://margosiek1964.wixsite.com/mojawitryna/narodowy
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Informację o planowanych zakupach przekazano: 

o rodzicom na spotkaniu wywiadowczym 26.04.2018r., 

o uczniom na spotkaniu Samorządu Uczniowskiego w  dniu 15.05.2018r. 

Nie wniesiono uwag do propozycji zakupów przedstawionych przez bibliotekarza. 

Końcem roku szkolnego 2017/18 dokonano również rozeznania rynku księgarskiego pod 

kątem planowanych zakupów i zdecydowano, że zakupy książek będą mieć miejsce w : 

o Księgarni Internetowej Gandalf, 

o Księgarni Internetowej Tuliszków, 

o Księgarni Pergamon. 

Wybierając dostawców wzięto pod uwagę: 

o otrzymanie faktury z odroczoną płatnością, 

o aktualne ceny książek, 

o ofertę wydawniczą i czas realizacji zamówienia. 

Szkoła otrzymała od dostawców wycenę proponowanych zbiorów. 

3. Harmonogram działań 

W czerwcu 2018 roku opracowano harmonogram działań szkoły w ramach NPRC, który 

został przedstawiony Radzie Pedagogicznej na spotkaniu 20.09.2018r.   W  harmonogramie 

ujęto projekty edukacyjne, działania promujące czytelnictwo, współdziałania z bibliotekami 

publiczną i pedagogiczną, pedagogizację rodziców. Harmonogram działań stanowi załącznik 

nr 1 do sprawozdania. 

 

4. Działania: 

 

a) PROJEKTY EDUKACYJNE 

Zaplanowano 5  projektów edukacyjnych w 11 oddziałach szkolnych do których 

wykorzystano księgozbiór biblioteki szkolnej . 
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o Klasy I-III „Andersenada”- spotkanie z baśniami J.CH. Andersena. Uczniowie 

wykonali prace plastyczne, które posłużyły do zaprojektowania kalendarza na rok 

2019. Wykonanie prac plastycznych poprzedziła zabawa „Malowanie na deptaku”. 

(Dz.Lek. 03-17.09.2018r.). 

o Klasa IV-V „Lapbook”- książka na kolanie. Uczniowie samodzielnie przygotowali 

teczki tematyczne związane z historią i tradycją Polski. hghg hdhddh fsf                                                  

(Dz.Bib.Szk. 11.10.2018r.;17.10.2018r.;18.10.2018r.;19.10.2018r.). 

o Klasa VI – „Mali detektywi”- projekt wykorzystujący książki kryminalne znajdujące 

się w bibliotece. Na ich motywach przygotowano zagadki  i konkursy z historią                         

z dreszczykiem w tle. Dodatkowo uczniowie wymyślali zakończenia historyjek 

detektywistycznych. (Dz.Lek.29.11.2018r.). 

o Klasy VII Zasmakuj w książce – uczniowie przygotowali samodzielnie potrawy 

kulinarne,  a pomysły na nie zaczerpnięto z książki „Kuchnia Polska”.  

(Dz.Lek.01.10.2018r.). 

o Klasa VIII/IIIg Reading Adventures. w związku z przedłużającą się chorobą 

nauczyciela  zdecydowano o zmianie planowanego projektu    w klasie 8 „Zasmakuj  

w książce”  na   "Reading Adventures", który był realizowany w klasie 3 gimnazjum. 

Uczniowie przygotowali reklamę ulubionej książki w języku angielskim. Najlepsze 

recenzje zaprezentowano na stronie internetowej biblioteki.(Dz.Lek.30.10.2018r.). 

 

b) PROMOCJA CZYTELNICTWA 

W czasie realizacji programu biblioteka szkolna wspólnie m. in. ze świetlicą szkolną                 

i Samorządem Uczniowskim zorganizowała następujące wydarzenia promujące czytelnictwo: 

o „Mikołajkowa randka w ciemno z książką” – uczniowie klas 1-5 mogli zapoznać 

się z nowościami książkowymi poprzez wypożyczenie książek, które zostały 

zapakowane jak prezent- niespodzianka.(Dz.Bib.Szk. 06.12.2018r.). 

o „Beskidzcy rozbójnicy” –maraton czytania baśni- uczniowie klasy III na szkolnej 

nocowance zapoznali się z legendami o rozbójnikach beskidzkich    i wykonali prace 

plastyczne ilustrujące wybraną baśń.(Dz.Bib.Szk.14.12.2018r.). 

o „W co się bawili nasi dziadkowie?”- cykl zabaw uczniów świetlicy                            

z zabawami sportowymi i planszowymi, w jakie bawili się ich dziadkowie. Pomocą 

służyła książka „Gry i zabawy z dawnych lat”.(Dz.Św.Szk. 

17.09.2018r.;08.10.2018r.; 22.10.2018r.;05.11.2018r.). 
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o „Każdy wtorek jest nasz”- cykl spotkań świetlicy z audiobookami. Uczniowie 

wysłuchali i wykonali ilustracje do następujących książek: „Pięciopsiaczki”, „Lato 

Muminków”, „Zuśka”, „Koszmarny Karolek” nnnnnnnnnnnnnnnnn                                                        

(Dz.Św.Szk.25.09.2018r.;03.10.2018r.;10.10.2018r.;17.10.2018r.;07.11.2018r.;14.11.

2018r.). 

o „Papierowe cudeńka”- warsztaty orgiami, na których wykorzystano zgromadzone 

przez bibliotekę książki. Uczniowie rozwijali na zajęciach  myślenie twórcze, 

konstrukcyjne oraz  wyobraźnię przestrzenną.   bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbb                                                          

(Dz.Bib.Szk. 15.11.2018r.; 22;11.2018r.). 

o „Uczę się z Ortograffitti”- wykorzystanie  na zajęciach terapeutycznych zbiorów 

bibliotecznych w tym serii książek poświęconej reedukacji „Uczę się  z Ortograffitti”. 

(Dz.Ped.Szk.05.11.2018r.;06.11.2018r.;12.11.2018r.;13.11.2018r.; 

19.11.2018r.;20.11.2018r.;26.11.2018r.;27.11.2018r.;03.12.2018r.;04.12.2018r.). 

o „Zrób sobie selfie z książką” i „Czytam sobie w bibliotece” - umożliwiono 

uczniom wykonanie w bibliotece szkolnej zdjęć z ulubionymi książkami                          

i postaciami z bajek.(Dz.Bib.Szk. 21.09.2018r.;22.10.2018r.). 

o “Bookcrossing – podaruj książce nowe życie”- wymiana książek między 

uczniami.(Dz.Bib.Szk. 07.12.2018r.;10.12.2018r.;11.12.2018.). 

o Gazetki  promujące czytelnictwo -przygotowane przez bibliotekę: „Biblioteka dobre 

miejsce dla człowieka”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- możesz 

zdecydować”, „Bądź kumaty, bądź kumata – czytanie ogarnia na lata.”                  

(Dz.Bib.Szk. 19.09.2018r.;20.09.2018r.;04.12.2018r.). 

o „Dzień pluszowego niedźwiadka” –spotkanie z ulubionymi postaciami bajkowymi 

połączone z zabawą andrzejkową i quizem dotyczącym bajek. 

(Dz.Bib.Szk. 30.11.2018r.).   

 

o „III Karnawałowo- bajkowy turniej klas” – celem imprezy było przedstawienie 

uczniom znanych polskich postaci historycznych  i literackich w formie zabawy                

i quizów. (Dz.Bib.Szk. 13.02.2018r.). 
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c) POZOSTAŁE  DZIAŁANIA 

Informacja o  realizowanym w szkole  projekcie NPRC znalazła się na stronie                           

internetowej szkoły oraz  lokalnej prasie „Nowiny z Gminy”.                                                                                                    

Zmieniono  zasady organizacji  pracy biblioteki. Godziny pracy biblioteki zostały wydłużone  

o  2 godziny z zajęciami kółka czytelniczego. Odpowiednie zapisy dotyczące udostępniania 

zbiorów bibliotecznych znajdują się  w  Regulaminie Pracy Biblioteki Szkolnej,                

który stanowi  załącznik  nr 2 do sprawozdania.                                                                                                                 

W ferie zimowe po raz trzeci planowane są dwudniowe zajęcia dla uczniów. Zajęcia te są 

prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza, bądź innych nauczycieli.                                                                   

Od wielu lat uczniowie, po rozliczeniu się z wcześniejszych wypożyczeń, mogą wypożyczać  

książki na okres wakacji by oddać je w pierwszych dniach września.                                                  

Na spotkaniach  wywiadowczych z rodzicami w dniu 29.11.2018r. wychowawcy wszystkich 

klas przedstawili rodzicom prezentację dotyczącą roli czytania w życiu dzieci                          

młodzieży. Natomiast na wiosennych spotkaniach z rodzicami zapoznano z Narodowym 

Programem Rozwoju Czytelnictwa , oraz przedstawiono plany zakupowe Rodzice oraz Rada 

rodziców nie wnieśli uwag do przedstawionego planu zakupowego.                                          

Utrzymano współpracę z Biblioteką Publiczną Węgierska Górka /filia Cisiec. Dokonano 

przekazania prac plastycznych uczniów oraz materiałów do konkursów czytelniczych. 

Podlinkowano strony internetowe bibliotek. W bibliotece publicznej znalazła się informacja  

o nowościach bibliotecznych, realizowane są również wypożyczenia międzybiblioteczne.                

W szkole znajdują się informacje reklamujące zajęcia organizowane dla uczniów, przez 

Bibliotekę Publiczną    w Węgierskiej Górce/ filia Cisiec.                                                        

Szkoła Podstawowa w Ciścu przystąpiła po raz drugi do akcji organizowanej przez Bibliotekę 

Pedagogiczną w Katowicach – Wielka Liga Czytelnicza. W minionych roku szkolnym                      

w zabawie wzięło udział 68 uczniów,  a uczniowie    kl.  1- 3  naszej szkoły zajęli 7 miejsce                 

w III wojewódzkiej edycji tego konkursu.  W chwili obecnej trwa nabór uczniów do następnej 

edycji konkursu.  mmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmm mmm        

Na szkolnej tablicy ogłoszeń zamieszczane są informacje o organizowanych przez bibliotekę 

pedagogiczną konkursach. Biblioteka Pedagogiczna w Milówce udostępnia również uczniom 

biorącym udział w szkolnych konkursach przedmiotowych obowiązującą literaturę. 
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W internetowym katalogu biblioteki zostało wprowadzone zestawienie tematyczne 

„NPRC”, gdzie można znaleźć informacje o wszystkich książkach zakupionych                     

w ramach Programu.  

 

 

d) UWZGLĘDNIENIE POTRZEB UCZNIÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PLANOWANYCH ZAKUPACH 

KSIĄŻEK 

Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych,  w przypadku naszej 

szkoły – uczniów mających trudności w czytaniu, poprzez: 

o zakup książek z tz.1 poziomu nauki czytania(bez dwuznaków, z małą ilością  tekstu, 

bogato ilustrowane), 

o zakup książek z dużą czcionką, 

o zakup lektur  z czcionką dla dyslektyków. 

 

III. WNIOSKI: 

Wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie 

zainteresowania biblioteką i książką.           

Rysunek 1. Porównawcza statystyka wypożyczeń książek za 1-szy kwartał roku  szkolnego. 
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  Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki 

poczytnych autorów. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwala uczniom miło spędzać 

czas na przerwach, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza zainteresowania, 

dyskusje na temat przeczytanych książek, daje możliwość uczestniczenia w ciekawych 

zajęciach i projektach edukacyjnych, inicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania 

czytelnictwa. Możliwość głosowania   i decydowania o zakupach. Czytanie nowych książek 

sprawiło, że czytelnicy przychodzą i pytają o książki, na które oddali swój głos. 

 

opr. mgr Małgorzata Marchewka 


