
Plan rozwoju czytelnictwa na rok 2017/2018 

W Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie 

 

 

1)Wstęp 

W dniu 6 października  2016 roku weszła w życie uchwała w sprawie ustanowienia  
wieloletniego programu pod nazwą: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i jest 
uchwalonym przez Radę Ministrów programem na lata 2016-2020. Jego celem jest poprawa 
stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i 
pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu 
do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, 
budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz 
bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. 

Program ten składa się z trzech priorytetów :  

 Priorytet 1 : zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Wszystkie 
informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie Biblioteki Narodowej: 
http://www.bn.org.pl/ 

 Priorytet 2 : poprawa infrastruktury bibliotek 2016-2020 (remonty, przebudowa, 
rozbudowa i budowa) . Wszystkie informację na temat Priorytetu dostępne są na 
stronie Instytut Książki:  http://www.instytutksiazki.pl/infrastruktura-2016,biblioteki. 

 Priorytet 3 : rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie 
rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. 
Informację na temat priorytetu dostępne są na stronie MEN: 
https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-
czytelnictwa 

  Zespół Szkół Społecznych w Lubinie  przystąpił w roku szkolnym 2016/2017 do realizacji 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w ramach realizacji Priorytetu 3. 

2) Cele Programu 

Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 

tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez 

ucznia w procesie kształcenia. Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na każdym 

etapie edukacji. Każdy uczeń powinien mieć łatwy dostęp do książek, które go zainteresują, 

wciągną, zaintrygują. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów rozwijania u dziecka 

zainteresowań, kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz kształtowania u niego nawyku 

czytania i spowodowania, aby sięgało po książki również w dorosłym życiu. 

Cele szczegółowe: 

 wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów, 

 zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki szkolnej przez zwiększenie udziału 

nowości wydawniczych w zbiorach biblioteki, 

http://www.bn.org.pl/
http://www.instytutksiazki.pl/infrastruktura-2016,biblioteki
https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa
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 wzrost dostępności książek w bibliotece szkolnej, 

 rozwój współpracy pomiędzy biblioteką szkolną a biblioteką publiczną i biblioteką 

pedagogiczną . 

3) Założenia  Programu Rozwoju Czytelnictwa: 

 Złożenie wniosku do organu prowadzącego o dofinansowanie w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa – październik, 

 Organizowanie różnego typu konkursów czytelniczych i literackich rozbudzających 
zainteresowania czytelnicze uczniów – cały rok szkolny,  

 Ogólnopolski konkurs plastyczno –literacki „Bazgroł”, 
 Szkolny konkurs recytatorski,   

 Konkurs pięknego czytania dla klas IV-VI. 

 Imprezy promujące czytelnictwo, 

 „Pasowanie na czytelnika”- październik, 

 ”Noc w bibliotece”- maj, 
 „Ranne czytanie”- gimnazjaliści czytają maluchom- grudzień, 

 „Wtorki przedszkolaka”- gościmy przedszkole w naszej bibliotece- cały rok szkolny, 

 „Bookcrosing” wymiana książek- cały rok szkolny, 

 Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter- cały rok szkolny, 

 Spotkania autorskie z popularnymi autorami- cały rok szkolny, 

 Przygotowywanie inscenizacji na bazie lektur- cały rok szkolny, 

 Wyjazdy do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szklarach Górnych, 

wspólne czytanie- cały rok szkolny. 

 Zorganizowanie wystawy promującej lokalny patriotyzm pt. „Moja Mała 

Ojczyzna” 

 Branie udziału w ogólnopolskiej akcji „ Zaczytani” 

 Zorganizowanie zbiórki książek beletrystycznych i przekaznie ich wraz z 

elementażami do biblioteki polskiej na Litwie. 

 Inne  

 Redagowanie gazetki szkolnej „Express Społeczniaka”- cały rok szkolny 

 Publikacja recenzji książek, filmów lub przedstawień teatralnych na łamach gazetki 

szkolnej- cały rok szkolny, 

 Projekty edukacyjne (zabawy twórcze, place plastyczne, gry dydaktyczne  na temat 

przeczytanych książek) – cały rok szkolny, 

 Przeprowadzenie ankiety czytelniczej, aby móc się zorientować jakie są potrzeby 
i  preferencje czytelnicze uczniów szkoły – styczeń 2016r, 

 Prowadzenie zeszytu, w którym uczniowie mogą proponować i zapisywać tytuły pozycji do 
zakupienia do biblioteki, 

 Kąciki czytelnicze na terenie szkoły. 
 Promowanie historii naszego miasta oraz ludzi mu zasłużonych. 

4) Podsumowanie Programu Rozwoju Czytelnictwa- czerwiec 2018 



 Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa 

 Opracowanie wniosków na następny rok szkolny 
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