Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” :
Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie
rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”
w ZSO 14 w Gliwicach
Nasza szkoła realizuje w 2019 r. Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3,
który został uchwalony przez Radę Ministrów na lata 2016-2020 i ma na celu wspieranie rozwoju
czytelnictwa dzieci i młodzieży poprzez zakup nowości wydawniczych oraz promocję czytelnictwa.
Po pomyślnej weryfikacji złożonego przez szkołę wniosku uzyskaliśmy w ramach programu
rządowe wsparcie w kwocie 12.000 zł. Nasza szkoła musiała także wnieść wkład własny w wysokości
minimum 3.000 zł. Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy do wydania w 2019 roku aż
15.000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.
Do koniecznych warunków realizacji programu należą:
1. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
2. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów
książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo;
3. Zorganizowanie co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów;
4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez
szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole
z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
6. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności
poprzez umożliwienie chętnym uczniom wypożyczenia książek również na okres ferii
7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.
W ramach pozyskanych środków możemy kupić:






książki będące nowościami wydawniczymi;
nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
książki do słuchania – audiobooki;
książki z powiększoną czcionką
książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić:




podręczników, bryków, streszczeń lektur, albumów, atlasów;
słowników, encyklopedii;
filmów, gier komputerowych i planszowych, nagrań muzycznych,

Podjęte przez szkołę działania do czerwca 2019 :



poinformowano społeczność szkolną o przystąpieniu do NPRC (strona szkoły, Facebook.
zebrania z rodzicami)
włączono uczniów, nauczycieli i rodziców do wspólnego planowania zakupu książek
(ankiety)






Podjęto współpracę z MBP w Gliwicach w zakresie konsultacji planowanych zakupów
książek
Zasięgnięto opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
sporządzono wstępny wykaz książek zaplanowanych do zakupu
nawiązano współpracę z innymi szkołami realizującymi program w celu wymiany
doświadczeń.

Planowane przez bibliotekę i szkołę działania w roku szkolnym 2019/2020
z udziałem całej społeczności szkoły
Zajęcia rozwijające czytelnictwo :
1. Szkolny Rajd Czytelniczy czyli wychowanie przez czytanie – cykl zajęć w klasach 1-3
(głośne czytanie opowiadań i bajek z morałem, dyskusja na temat przeczytanego tekstu,
wykonanie ilustracji różnymi technikami).
2. Szkolne Spotkania z literaturą „A gdyby tak...” – cykl zajęć w klasach 4-6 (głośne czytanie
przez polonistów fragmentów wybranych książek w ramach „minuty czytania”, dyskusja
na temat przeczytanego tekstu, przybliżenie sylwetki autora, stworzenie alternatywnego
zakończenia).
3. Szkolne spotkania z literaturą „Oceń książkę” – cykl zajęć w klasach starszych 7 i 8
poświęcony dyskusjom o różnych książkach z literatury dla młodzieży, przedstawienie
propozycji interesujących pozycji dostępnych w bibliotece szkolnej i w pobliskiej filii
biblioteki publicznej, przygotowanie listy tytułów omawianych książek i oznaczenie ich
odpowiednim symbolem : Super książka wciągająca, Bardzo dobra, Dobra, Przeciętna
i Słaba).
4. Realizacja projektu edukacyjnego „Tropiciele książek” angażującego całą społeczność
szkolną ( z podziałem na zadania realizowane w poszczególnych grupach wiekowych
oraz w poszczególnych klasach) .
5. Realizacja projektu „Zabawy słowem” w ramach zajęć z grupą dzieci ze świetlicy szkolnej
6. Realizacja projektu edukacyjnego „Ścianka inspiracji czytelniczych”- przygotowanie
szkolnej gazetki zamieszczonej w korytarzu szkolnym (np. zgaduj zgadula, limeryki, lepieje,
slogany reklamowe i booktalking).
7. Realizacja innowacji pedagogicznej „Trzyminutnik Mola Książkowego” – aktywne
wdrażanie do czytania uczniów klasy 5 z wykorzystaniem zbiorów biblioteki szkolnej
oraz biblioteki publicznej
8. Organizacja w szkole Kącika ciekawej książki „Warto mnie przeczytać”

Imprezy i konkursy promujące czytelnictwo :
1. Imprezy i konkursy czytelnicze organizowane w ramach corocznych
w październiku Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych :
„Otwórz drzwi do świata książek”- Konkurs (projekt) dla klas 1-8
Spotkanie z bajkami”- dla klas 1,2 i 3- impreza czytelnicza

obchodów

2. Światowy Dzień Pluszowego Misia – prezentacja i wystawa książek o misiach, wystawa
pluszowych Misiów, Turniej Przyjaciele Pluszowego Misia)
3. Uroczyste Pasowanie uczniów klas 1 na czytelników biblioteki szkolnej połączone
z inscenizacją promującą książki i czytanie.
4. Imprezy i konkursy czytelnicze organizowane w ramach obchodów Majowych Dni
Biblioteki Szkolnej np. Impreza czytelnicza „Tajemnica biblioteki”.
5. Przygotowanie uczniów do różnych Międzyszkolnych Konkursów Czytelniczych
i Literackich.
6. Cykliczne wystawy książek oraz gazetki ścienne reklamujące książki i czytanie ( wystawy
tematyczne np. książki detektywistyczne, książki o legendach, wystawy nowości książkowych
zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wystawy książek
polecanych na ferie zimowe i letnie np. książka na długie zimowe wieczory , z książką
w plecaku).
7.

„Zielono mi”- konkurs recytatorski dla klas 4.

8. Konkurs mitologiczno-frazeologiczny – dla klas 5.
9. Barbórka - spotkania z górnikami, przedstawienie i promocja twórczości i gwary śląskiej.
10. Przegląd Małych Form Teatralnych (z wykorzystaniem literatury z biblioteki szkolnej).

Planowane działania , które określają współpracę ze środowiskiem lokalnym :
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach oraz Filią nr 16.
1. Wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo (plakaty, plansze
informacyjne, ulotki, reklama)
2. Współpraca i pomoc przy organizacji imprez i konkursów czytelniczych promujących
czytelnictwo wśród różnych grup uczniów
3. Udział uczniów w spotkaniach i przedsięwzięciach proponowanych przez bibliotekę publiczną
np. Spotkanie z pisarzem, zajęcia i imprezy czytelnicze np. z okazji Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek itp.
4. Wykorzystanie zasobów biblioteki publicznej do lekcji języka polskiego – seanse filmowe
w bibliotece publicznej.
5. Wystawa prac plastycznych z konkursów szkolnych i bibliotecznych w Filii nr 16 Biblioteki
Publicznej.
Współpraca z biblioteką pedagogiczną :
1.Akcja „Narodowe czytanie”
2.Kolejna edycja konkursu „Pięknego czytania”

Współpraca z rodzicami
1. Realizacja projektu edukacyjnego „Czytaj ze swoim dzieckiem” w klasach 4-6 (wspólne
czytanie książek w domu, przeprowadzenie przez dzieci ankiety na temat, co czytali rodzice,
dziadkowie w szkole).
2. Współpraca z Radą Rodziców (wspieranie imprez czytelniczych przez finansowanie nagród
dla dzieci)
3. Przekazanie rodzicom klas 1 listu z okazji pierwszej wizyty ich dzieci w bibliotece szkolnej.
4. Informowanie rodziców o czytelnictwie klasy na zebraniach
5. Prelekcja na temat roli i wpływu czytania na rozwój dziecka na spotkaniu z rodzicami klas
młodszych oraz klas starszych
6. Cykliczne informowanie rodziców o nowościach biblioteki i wartościowej literaturze dla dzieci
i młodzieży poprzez wystawki na terenie szkoły
Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
1. Kiermasz taniej i używanej książki w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz Festynu
Szkolnego
2. Współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i szkołami ( wymiana informacji, udział
w konkursach czytelniczych organizowanych przez te biblioteki i placówki)
3. Współpraca z instytucjami kultury ( wyjścia dzieci z nauczycielami do teatru, kina w ramach
MAF oraz filharmonii, itp.).
4. Współpraca z okolicznymi przedszkolami w ramach zajęć propagujących czytelnictwo
Wzbogacanie zbiorów biblioteki o książki używane pozyskane jako dary od osób
prywatnych (rodziców, dziadków uczniów itp.)

„Zaproponuj książkę do biblioteki szkolnej”.
Jeszcze w zeszłym roku szkolnym 2018/2019 w maju zwróciliśmy się zarówno do uczniów
klas 1-8 jak i do Rodziców o opinie i sugestie odnośnie zaplanowania zakupu nowych książek
do biblioteki szkolnej.
Dzięki pomocy dzieci i rodziców stworzyliśmy wspólnie listę książek bliskich
zainteresowaniom młodszych i starszych dzieci naszej szkoły. Wszystkie Wasze propozycje
zostały uwzględnione w zakupach nowości książkowych, które wkrótce wzbogacą zbiory naszej
biblioteki.
Prezentujemy Wam TOP 30 książek, które zwyciężyły w Waszych wyborach .
Pełna lista książek jest dostępna w bibliotece szkolnej.

TOP 30 KSIĄŻEK WYBRANYCH PRZEZ DZIECI I RODZICÓW KLASY 1-3
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

AUTOR
Cameron Bruce
Cameron Bruce
Cameron Bruce
Praca zbiorowa
Webb Holly
Różni autorzy
Dodd Amber Lee
Różni autorzy
Różni autorzy
Różni autorzy
Stelmaszyk A.
Widmark M.
Cichoń W.
Mielech A.
Kosik R.
Piątkowska R.
Piątkowska R.
Piątkowska R.
Widmark M.
Bednarek
Kwietniewska-Talarczyk
Kwietniewska-Talarczyk
Klimczak R.
Klimczak R.
Simon .F.
McDonald R.
Gawryluk B.
Różni autorzy
Różni autorzy
Stelmaszyk A.

TYTUŁ
Był sobie pies
O psie, który wrócił do domu
Był sobie szczeniak
Mia i biały lew. Historia …..
Seria : Zaopiekuj się mną
Seria :Nela mała reporterka
Jesteśmy wielcy
Seria: Czytam sobie Poziom 1
Seria: Czytam sobie Poziom 2
Seria: Czytam sobie Poziom 3
Seria: Kto mnie przytuli
Seria : Biuro detektywistyczne Lassego i Mai
Seria : Cukierku….
Seria: Emi i tajny klub super dziewczyn
Seria: Amelia i Kuba
Gdyby jajko mogło mówić
Biuro detektywistyczne. Dziurka od klucza
Twardy orzech do zgryzienia
Seria: Dawid i Larissa
Nowe przygody skarpetek….
Pozdrowienia z Marsa
Niezwyczajna komórka
Seria: Nudzi mi się!
Seria: Poznaję świat i Kropka!
Seria : Koszmarny Karolek
Seria: Hania Humorek
Seria : Pies na medal
Seria: Ciekawe dlaczego
Seria : Pixi ja wiem!
Seria : Kto mnie przytuli

TOP 30 KSIĄŻEK WYBRANYCH PRZEZ DZIECI I RODZICÓW KLASY 4-8
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

AUTOR
Asher J
Asher J
Maleszka
Kosik R.
Kinney
Pichon
Andrzejczak
Green J.
Green J.
Sapkowski A.
Riordan R.
Stelmaszyk A.
Hunter E.
Hunter E.
Hunter E.
Gregory K.
Lippincott R.
Jagiełło J.
Mull B.
Mull B.
Griffiths A.
Szczygielski M.
Szczygielski M.
Clare C.
Nowak E.
Bianek K.
Goscinny, Sempe
Yoon N.
Różni autorzy
Różni autorzy

TYTUŁ
13 powodów
Światło
Seria : Magiczne drzewo t.5-8
Seria : Felix Net i Nika
Seria : Dziennik Cwaniaczka t.7-13
Seria: Tomek Łebski t.7-11
Pamiętnik nastolatki
Żółwie aż do końca
Papierowe miasta
Seria: Wiedźmin
Magnus Chase i Bogowie Asgardu t.1-3
Seria: Kroniki Archeo t.6-11
Seria : Wojownicy
Seria : Wojownicy. Nowa przepowiednia
Seria : Sfora
Niepoliczalne
Trzy kroki od siebie
Zielone martensy
Seria :Pięć Królestw
Seria : Spirit Animals
Seria : 13 piętrowy domek na drzewie
Za niebieskimi drzwiami
Weronika i Zombie
Seria : Dary Anioła
Grzywa
Jedyne takie miejsce
Seria : Mikołajek
Ponad wszystko
Seria: 101 ciekawostek
Seria : Kocham Polskę

