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PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W WA ŚNIOWIE

Cel bieżący biblioteki: rozwija zainteresowania i zamiłowania czytelnicze uczniów.

Cele posiłkowe:  kształtuje umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania, porządkowania i
wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
wspomaga proces dydaktyczny i działalność wychowawczą szkoły.

Cele główne Zadania Sposób realizacji Terminy

Wzbogacanie
księgozbioru.

Gromadzenie i
opracowywanie
zbiorów
bibliotecznych.

1.Zakup książek i innych
materiałów bibliotecznych.
2.Pozyskiwanie darów od
sponsorów,
zaprzyjaźnionych bibliotek,
czytelników,
3.Opracowanie nowych
nabytków.

Cały rok w
miarę
możliwości.

 Kształtowanie
zainteresowań
czytelniczych i
kultury czytelniczej
uczniów.

 Diagnozowanie
zainteresowań
czytelniczych
uczniów.

Działalność
informacyjna i
poradnictwo w
wyborach
czytelniczych.

1.Rozmowy indywidualne
z czytelnikami.
2.Analiza statystyki
wypożyczeń.
3.Rozmowy w czasie
prowadzonych zajęć z
edukacji czytelniczej i
medialnej.
4.Obserwacja zachowań
czytelników w czasie wizyt
w bibliotece.
5.Wywiad z
wychowawcami klas
i nauczycielami języka
polskiego.
6.Ankieta czytelnicza.

1.Udzielanie informacji
bibliotecznych,
katalogowych i
bibliograficznych,
tekstowych i rzeczowych.
2.Udzielanie porad
czytelniczych.
3.Propagowanie biblioteki
i książki:

Cały rok

W miarę potrzeb

 W miarę
potrzeb

 październik

Cały rok

Cały rok
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-gazetka ścienna „Nowości
biblioteki
-apel „Witaj książko” dla
uczniów klas I- III.
-Konkurs czytelniczy dla
kl.IV- VI.
-wykaz nowości w pokoju
nauczycielskim.

Kwiecień

Maj

Caly rok w
miarę
możliwości

Współudział w
realizacji programu
wychowawczego i
profilaktycznego
szkoły

Gromadzenie i
przygotowywanie
materiałów
repertuarowych /
obchody świąt
państwowych,
imprezy szkolne/.

Organizacja imprez
okolicznościowych.

Pomoc w realizacji
zajęć
profilaktycznych.

Rozwijanie
samodzielności
uczniów.

Założenie teczki,
gromadzenie scenariuszy
imprez które miały miejsce
w szkole i nowych
materiałów.

Spotkanie z poezją:
Jan Brzechwa  kl. I-III,
Julian Tuwim  kl. IV-VI

„Witaj książko” apel  dla
klas I – III,

„Prawa dziecka”
inscenizacja z okazji Dnia
Dziecka.

Współorganizacja
„Tygodnia Kultury Języka”

- konkurs pięknego
czytania,

- dyktando szkolne.

1.Gromadzenie materiałów
do zajęć.
2.Udostępnienie i dobór
materiałów edukacyjnych.
3.Teczki tematyczne:
AIDS, agresja i przemoc,
narkomania.

1.Praca z kołem
bibliotecznym.
2.Utworzenie sieci
łączników klasowych.

Cały rok

Luty

Kwiecień

Maj /czerwiec

Kwiecień /maj

Cały rok

Wg. planu pracy
koła
Wrzesień
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Wspomaganie
procesu
dydaktycznego

Organizacja warsztatu
informacyjnego.

Pomoc słabo uczącym
się.

Pomoc uczniom
przygotowującym się
do konkursów
szkolnych i
międzyszkolnych:
konkurs pożarniczy,
konkurs wiedzy o
ruchu drogowym,
konkurs
humanistyczny i
matematyczno –
przyrodniczy, inne...

Wspomaganie
realizacji ścieżek
dydaktycznych
/regionalna,
ekologiczna,/

Realizacja ścieżki
„Edukacja czytelnicza
i medialna”

Przygotowanie
uczniów do
samokształcenia i
zdobywania
informacji..

Gromadzenie
księgozbioru
metodycznego.

1.Gromadzenie materiałów
w teczkach tematycznych.
2.Gromadzenie
wydawnictw
encyklopedycznych i
słownikowych

Kącik nauki.

1.Dobór i wyszukiwanie
informacji.
2.Kompletowanie
odpowiedniej literatury.
3.Kartoteki zagadnieniowe.

1.Dobór odpowiednich
materiałów edukacyjnych.
2.Współpraca z
nauczycielem przedmiotu.

1.Dobór materiałów.
2.Współpraca z
nauczycielami języka
polskiego.

1.Zajęcia czytelnicze.
2.Instruktaż indywidualny.
3.Informowanie o zasobach
Gminnej Biblioteki.

1.Współpraca z
wydawnictwami.
2.Sporządzenie mini
zestawień bibliograficznych
na określony przez
wychowawców i
nauczycieli temat.

Cały rok w
miarę
możliwości

Cały rok

Cały rok w
miarę
możliwości

Wg. planów
dydaktycznych

Wg. planów
dydaktycznych

Cały rok w
miarę
możliwości

Cały rok

Wg.potrzeb
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3.Informowanie nauczycieli
o nowościach w Bibliotece
Pedagogicznej.

Kształtowanie
uczestnictwa w
kulturze i rozrywce

Poznanie pracy
Gminnej Biblioteki
Publicznej.

Współorganizacja
sesji poświęconej
Wespazjanowi
Kochowskiemu –
poecie pochodzącemu
z Waśniowa.

Wyjście do Biblioteki
Publicznej.
Współpraca w
organizowaniu
okolicznościowych akcji.

Spotkanie z poezją
W.Kochowskiego.

Maj

Wg. potrzeb

Listopad

Promocja szkoły i
regionu

Współpraca z gazetką
szkolna.
Pomoc w kreowaniu
wizerunku szkoły.

Propozycje materiałów do
publikacji.

Cały rok

                                                                                            Opracowała
                                                                                    Mgr Bożena Dobosz – Sypulska


