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Sprawozdanie z  realizacji  

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach 

2020r. 

  

I. Zestawienie ilościowe wydatków dokonanych w ramach Programu. 

1. Przyznana kwota dotacji: 12 000,- 

2. Wkład własny organu prowadzącego: 3 000,- 

3. Całkowity koszt realizacji zadania: 15 000,- 

4. Liczba zakupionych książek do biblioteki szkolnej: 975 woluminów 

5. Liczba wszystkich uczniów w szkole objętych Programem: 226 

6. Odsetek lektur szkolnych zakupionych w ramach Programu: 47% 

7. Wzrost liczby wypożyczeń książek z biblioteki szkolnej: tak o 80 % 

8. Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych na liczbę 

czytelników zapisanych do biblioteki 85% . 

 

II. Informacje o zrealizowanych działaniach: 

1. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie  zakupu 

książek, uwzględnienie propozycji uczniów i rodziców. 

2. Nawiązanie współpracy szkoły z biblioteką publiczną w Grzędzicach, w tym 

organizacja wspólnej imprezy środowiskowej, a także wzajemne promowanie 

bibliotek. 

3. Wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów: 

 Udział w Konkursie Ogólnopolskim „Zaczytana Szkoła” i uzyskanie 

certyfikatu; 

 Przeprowadzenie wśród uczniów debaty „Książka naszym przyjacielem”; 

 Założenie półki czytelniczej w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Uwolnij 

Książkę” – Bookcrossing (półka została oficjalnie zarejestrowana w 

ogólnopolskim spisie półek pod nazwą „Książka Uskrzydlona” ); 

 Zorganizowanie wspólnie z biblioteką publiczną imprezy środowiskowej 

„Czytać książki – fajnie jest”, obejmującej wywiady z mieszkańcami Grzędzic 

i promocję czytania w środowisku; 

 Dzień Pluszowego Misia - uczniowie starszych klas wraz z nauczycielką 

biblioteki odwiedzali klasy młodsze, aby czytać im bajeczki o misiach, 

wierszyki, przeprowadzać quizy dot. różnych misiów, bawić się wspólnie; 
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 Zorganizowanie przez bibliotekę szkolnego dnia wspólnego czytania pod 

nazwą „Czytanie łączy pokolenia”; 

 Zapoznanie uczniów z zawodem bibliotekarza: wizyta w bibliotece Gminy 

Stargard w Grzędzicach; zapoznanie się z zasobami biblioteki publicznej w 

naszej miejscowości oraz poznanie pracy bibliotekarza w oparciu o relacje 

pani bibliotekarki Marzeny Kieliszek; 

 Zapoznanie uczniów z zawodem pisarza: spotkanie z pisarką p. Anną 

Sakowicz; 

 Zapoznanie uczniów z zawodem księgarza: lekcje biblioteczne; 

 Zapoznanie uczniów z zawodem drukarza: wyjazd do drukarni w Stargardzie; 

poznanie pracy drukarza; 

 Zorganizowanie konkursu na najlepszą recenzję książki; 

 Zorganizowanie konkursu plastyczno -fotograficznego „Zaczytana szkoła”; 

 Zorganizowanie konkursu: „Mistrz pięknego czytania”; 

 Pasowanie klas pierwszych na czytelnika biblioteki szkolnej; 

 Wykonanie gazetek szkolnych o następującej tematyce:  

 promocja czytelnictwa, jako procesu wspomagającego ogólny rozwój 

człowieka, 

 polecane książki i cytaty o książce i czytaniu, 

 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, 

 bohaterowie bajek i baśni, 

 misie naszego dzieciństwa, 

 twórczość Olgi Tokarczuk (w tym również wykład Noblistki), 

 nowe książki w bibliotece (każdorazowo przy nabyciu nowych książek). 

 Wystawy z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki:  

 Polskie symbole narodowe  

 Wystawa o Stanisławie Moniuszko, z okazji obchodzenia Roku 

Stanisława Moniuszki 

 „Poznaj Naszego Patrona” 

 Popularyzacja legend o naszej „Małej Ojczyźnie” w cyklu: „Legenda o moim 

zakątku”; 

 Prowadzenie gazetki ściennej dla rodziców, zachęcającej do czytania pozycji 

książkowych udostępnianych w naszej bibliotece dla rodziców. 

Poza wymienionymi powyżej działaniami uczniowie uczestniczyli w licznych projektach 

edukacyjnych, których bazą były książki wypożyczone z biblioteki szkolnej, a które były 

prowadzone przez nauczycieli języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, np.: 
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„Quo Vadis Henryka Sienkiewicza – źródło wiedzy życiowej i ciekawa lektura”, ,,Oskar i 

Pani Róża – w lapbooku" , „Tworzymy książkę na kolanach”, „Poznajemy twórczość Heleny 

Bechlerowej”, „Ciekawe lekcje z lekturą”, „Zabawa w teatr - Bajka o mysiej rodzinie”, 

„Bajeczka na szary poranek”. 

Wychowawcy klas na zebraniach z rodzicami uczniów przybliżali tematykę dotyczącą  

wpływu czytania dzieciom na ich rozwój i wzmocnienie więzi, a także na temat wpływu 

czytania na rozwój dzieci.  

Biblioteka szkolna dostosowała organizację pracy do potrzeb uczniów i uwzględniła potrzeby 

uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek. 

 

Wnioski z realizacji programu: 

 Poprzez zakup nowych książek do biblioteki stała się ona miejscem bardzo 

atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym przez uczniów. 

 Uczniowie chętniej sięgają po nową książkę, niż po starą, nawet lekko 

zaczytaną. Bardzo cieszyli się z tak wielkiej ilości nowych książek, pomagali 

je rozpakować i umieścić na półkach; chętnie sięgali po nowe książki i 

wypożyczali je do czytania. 

 Poprzez realizację NPRCz uczniowie stali się aktywniejsi i chętni do działań 

na rzecz biblioteki; uczniowie zajmując się tematyką biblioteczną stykają się z 

różnymi książkami i poprzez to wzrasta też ich zainteresowanie książkami. 

 Realizacja Programu przyczyniła się do dużego wzrostu czytelnictwa i wzrostu 

zainteresowania tą formą spędzania wolnego czasu. 

 

Nauczyciele biblioteki szkolnej Danuta Stankiewicz i Urszula Ulaszewska 
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