PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie
ROK SZKOLNY 2016/2017 - OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA
Cele:
1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.
2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.
3. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
4. Praca z aktywem czytelniczym, współpraca z nauczycielami, rodzicami i bibliotekarzami.
5. Przybliżenie sylwetki patrona szkoły społeczności szkolnej i pozaszkolnej.
6. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

Zadania do
realizacji
Przygotowanie
uczniów do
korzystania z
różnych źródeł
informacji i do
samokształcenia

Cele

Czynności etapowe

Działalność pedagogiczna biblioteki
Wyrabianie nawyków
1. Zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni
samokształcenia na
uczniów kl. I.
dalszych etapach edukacji
szkolnej
2. Spotkania informacyjne z uczniami klas I

Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

Monika Wąsińska

wrzesień

cały rok
3. Udostępnianie księgozbioru indywidualnym
czytelnikom oraz przekazywanie książek do
pracowni przedmiotowych.
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4. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na
zajęcia edukacyjne.
5. Pomoc w nabywaniu przez uczniów
umiejętności poszukiwania, porządkowania i
wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
6. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych
na określony temat.

Udostępnianie
podręczników

Zabezpieczenie uczniów
w materiały edukacyjne

7. Udzielanie wskazówek czytelnikom
korzystającym z wolnego dostępu do półek,
udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych,
tekstowych.
1. Przyjęcie podręczników i materiałów
edukacyjnych

Monika Wąsińska

Wrzesień
cały rok

2. Wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów.
3. Współpraca z wychowawcami w ramach
udostępniania podręczników.
4. Kontrola stanu zwracanych podręczników i
współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami w
celu zapewnienia odpowiednej jakości
podręczników.

Udostępnianie
księgozbioru

Kształcenie umiejętności
samodzielnego

1. Ułatwienie użytkownikom dotarcia do
poszukiwanej informacji poprzez korzystanie ze

Monika Wąsińska

cały rok
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poszukiwania informacji w zbiorów tradycyjnych i multimedialnych.
materiałach bibliotecznych
2. Współpraca z biblioteką miejską w środowisku
lokalnym.
- zapoznanie uczniów z innymi typami bibliotek
oraz z ich przeznaczeniem - klasy II i III, udział w
spotkaniach autorskich

Konkursy i
imprezy
czytelnicze

Praca
pedagogiczna z
czytelnikiem

4. Pomoc nauczycielom w realizacji treści z
edukacji czytelniczo – medialnej w klasach I-VI.
Kształtowanie
1.Przygotowania uczniów do szkolnych i
zainteresowań
międzyszkolnych konkursów recytatorskich,
czytelniczych ucznia oraz czytelniczych, ortograficznych.
podnoszenie kultury
czytelniczej.
2. Wdrażanie działań zawartych w dokumencie:
„Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie
kompetencji czytelniczych wśród uczniów Szkoły
Podstawowej nr 22im. Gabriela Narutowicza w
Częstochowie”
Poradnictwo indywidualne. 1. Rozmowy o przeczytanych książkach oraz
zainteresowaniach czytelniczych.
Działalność informacyjna i
propagująca czytelnictwo. 2. Ukierunkowanie wyboru lektury.

Monika
Wąsińska

wg potrzeb
i rocznic

Monika Wąsińska

cały rok

wychowawcy klas
Ewa Szkamruk

Imprezy biblioteczne.

3. Wystawki nowości książkowych.
4. Wystawki tematyczne.
5. Gazetki tematyczne w holu szkoły.
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6. Kącik co warto przeczytać.
7. Włączenie klas I w poczet czytelników;
8. Maj Miesiącem Książki;
9. Dzień Pisarzy wg harmonogramu rocznicowego.
10. Lekcje z zakresu przysposobienia
czytelniczego i informacyjnego dla klas I-VI.
11. Prowadzenie rocznego współzawodnictwa
między klasowego i indywidualnego w
czytelnictwie.

Wizualne formy
pracy
popularyzujące
książki i
czytelnictwo

Popularyzacja wartości
literackich książki.

12. Apel podsumowujący czytelnictwo klas I-VInagradzanie uczniów wyróżniających się w
czytelnictwie.
1. Gazetki ścienne i wystawki - jako forma
popularyzacji i informacji o książce i bibliotece.
m.in.

Monika
Wąsińska

wg rocznic

- Biblioteka poleca … wystawka nowości
wydawniczych,
- Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych ,
- urodziny patrona szkoły
- majowe spotkania z książką.
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Kultywowanie
Popularyzacja miasta
tradycji narodowej Częstochowy i regionu
kraju, miasta,
oraz jego historii.
regionu, szkoły,

2. Propagowanie książek i piśmiennictwa (w tym
ważnych rocznic urodzin wybitnych twórców
kultury) poprzez gazetki okolicznościowe wśród
uczniów ,rodziców i nauczycieli.
1. Gromadzenie materiałów na temat symboli
narodowych, świąt państwowych, polskich
obrzędów i zwyczajów.

Monika Wąsińska

cały rok

Monika
Wąsińska

cały rok

Monika Wąsińska

styczeń

2. Wystawki dotyczące regiony, miasta oraz
szkoły.

Przybliżenie
sylwetki G.
Narutowicza

3. Praca informacyjna na temat historii oraz
aktualnego życia szkoły – udostępnianie informacji
na stronie szkoły.
Uczeń zna postać Patrona 1. Gromadzenie materiałów dotyczących sylwetki
Gabriela Narutowicza.

2. Uroczyste obchody urodzin pisarza – konkurs
plastyczny.
Praca z aktywem Pozyskanie grona uczniów 1. Zainaugurowanie Klubu Przyjaciół Książki i
bibliotecznym
i zaangażowanie ich w
Biblioteki.
działalność biblioteki.
2. Działania aktywu – według aktualnych potrzeb
biblioteki

wg potrzeb

3. Comiesięczne spotkania z łącznikami klasowymi
Współpraca z
gronem

Współpraca z gronem
pedagogicznym.

1.Współpraca z Dyrekcją Szkoły.

Monika Wąsińska wg potrzeb
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pedagogicznym
2. Współpraca z wychowawcami w celu
zapewnienia dostępu do podręczników uczniom
klas I - V oraz realizacji programu dydaktyczno –
wychowawczego szkoły.
3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych.
4. Informacja o stanie czytelnictwa w
poszczególnych klasach. Informowanie
wychowawców o czytelnictwie wychowanków.
5. Konsultacja przy zakupie nowości. Informacja o
nowościach wydawniczych.

Doskonalenie,
podnoszenie
kwalifikacji,
samokształcenie

Gromadzenie,
opracowanie i
selekcja
księgozbioru

6. Pomoc przy organizacji imprez szkolnych,
konkursów.
Podnoszenie kwalifikacji , 1. Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach, Monika Wąsińska
umiejętności
warsztatach.
pedagogicznych.
2. Doskonalenie warsztatu pracy biblioteki–
zapoznawanie się z nowościami metodycznymi i
wydawniczymi.
3. Samokształcenie.
Działalność biblioteczno- techniczna
Aktualizowanie
1. Zakup nowych pozycji.
księgozbioru dla uczniów i
nauczycieli
2. Aktualizacja spisu lektur klas I-VI.
3.Darmowy podręcznik – koordynacja działań.

Monika Wąsińska

cały rok

cały rok

wg potrzeb
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4. Opracowywanie księgozbioru:
- rejestrowanie zakupionych jednostek w
inwentarzu,
5. Selekcja księgozbioru.
- usunięcie pozycji nieaktualnych, zniszczonych,
zaczytanych i zagubionych, sporządzanie
protokołów ubytków,
- wykreślenie z inwentarza biblioteki w/w książek,
6. Prowadzenie dokumentacji biblioteki.

Planowanie i

7. Systematyczne naprawianie uszkodzonych
książek.
1. Opracowanie rocznego planu pracy:

sprawozdawczość

- przysposobienie czytelnicze i informacyjne,

wrzesień
Monika
Wąsińska

- imprezy czytelnicze,
- przykładowy program materiału nauczania
edukacji medialnej i czytelniczej dla klas I-VI,

cały rok

- monitoring określający poziom czytelnictwa w
szkole.
2. Prowadzenie statystyki dziennych wypożyczeń
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oraz okresowej dokumentacji pracy.

Organizacja lokalu
biblioteki szkolnej

3. Opracowanie półrocznego i rocznego
sprawozdania z czytelnictwa oraz rocznego z
pracy biblioteki.
1. Zakup materiałów piśmienniczych.

Monika Wąsińska

cały rok

2. Dbanie o wystrój pomieszczeń biblioteki,
odnowienie zniszczonych mebli, wykonywanie
opisów, dekoracji.
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