
Program Rozwoju Czytelnictwa  

na rok szkolny 2020/21 

w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie 

 

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” 

Umberto Eco. 

 

I.  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: 

1. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów; 

2. zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki szkolnej przez zwiększenie udziału 

nowości wydawniczych w zbiorach biblioteki; 

3. wzrost dostępności książek w bibliotece szkolnej; 

4. rozwój współpracy pomiędzy biblioteką szkolną a biblioteką publiczną i biblioteką 

pedagogiczną w Lubinie oraz Biblioteką Narodową (przystąpienie do Cyfrowej 

Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica ); 

5. w razie potrzeby przeniesienie części działań na stronę facebooka szkoły, na dziennik 

oraz clasroom. 

II.  Założenia  Programu Rozwoju Czytelnictwa: 

1. Organizowanie różnego typu konkursów czytelniczych i literackich rozbudzających 

zainteresowania czytelnicze uczniów – cały rok szkolny. 

a. Ogólnopolski Konkurs Plastyczno  - Literacki „Bazgroł”. 

b. Szkolny Konkurs Recytatorski - „ Z kobietą w tle”.   

c. Konkurs zdobywania informacji o autorach baśni - dzieci w bibliotece pobierają kartę 

z pytaniami o Andersenie, braciach Grimm itd. i wyszukują odpowiedzi w 

encyklopedii, Internecie i oddają karty w ciągu kilku dni. 

d. Konkurs zdobywania wiedzy o szkole - podobnie, ale pytania typu: ile okien jest w 

pokoju logopedy, jaki kwiatek ma pani sekretarka na biurku, ile krzeseł jest na 

stołówce, kto był pierwszym dyrektorem szkoły itp. 

e. Konkurs Pięknego Czytania w klasach IV-VI. 

 



 

2. Imprezy promujące czytelnictwo, 

a. „Pasowanie na czytelnika”- październik. 

b. ”Noc w bibliotece”- maj w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 

c. „Ranne czytanie”- współpraca z rodzicami – tydzień czytania dzieciom przez 

dorosłych: członków rodziny, pracowników szkoły oraz uczniów klasy VIII- 

grudzień w razie trudnej sytuacji epidemiologicznej oline na stronie facebook 

szkoły. 

d.  „Bookcrosing” – w zmienionej formie- w poszczególnych strefach na tablicach  

dostępna jest gazetka szkolna „Expres Społeczniaka” 

e. Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter- w klasie 2a- cały rok szkolny. 

f. Spotkania autorskie z popularnymi autorami- cały rok szkolny( w zależności od 

sytuacji epidemiologicznej on- line). 

g. Przygotowywanie inscenizacji na bazie lektur ( W klasach 1-3)- cały rok 

szkolny. 

h. Obchody „Tygodnia Bibliotek Szkolnych”- maj. 

i. Międzynarodowy Dzień Pisarzy  -marzec. 

j. Międzynarodowy Dzień Poezji – marzec. 

 

 

3. Zamieszczenie na stronie szkoły linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami 

szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: 

https://lektury.gov.pl/  

 https://polona.pl/ 

https://klp.pl/ – strona internetowa ze streszczeniami, opracowaniami lektur szkolnych 

Biblioteka internetowa Wolne Lektury 

http://wolnelektury.pl/ 

- poniżej również link do strony, na której może obejrzeć filmy, spektakle czy bajki 

oraz ciekawostki kulturalne: 

https://ninateka.pl/ 

https://kukulturze.pl/wirtualne-spacery-po-polskich-muzeach/ 

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-

spacery/ 

4. Nawiązanie współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Lubinie- współpraca w akcji 

„Książka na Kresy”, udział w szkoleniach on-line. 

5. Inne  działania: 

a. Redagowanie gazetki szkolnej „Express Społeczniaka”- cały rok szkolny( online). 

b. Publikacja recenzji książek, filmów lub przedstawień teatralnych na łamach gazetki 

szkolnej- cały rok szkolny. 

c. Udział w projektach: Czytam sobie pierwsza klasa- w klasach pierwszych- cały rok 

szkolny oraz  Czytam z klasą: „Lekturki spod chmurki” kl.2 i 3- cały rok szkolny. 

https://lektury.gov.pl/
https://polona.pl/
https://klp.pl/
http://wolnelektury.pl/
https://ninateka.pl/
https://kukulturze.pl/wirtualne-spacery-po-polskich-muzeach/
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/


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

przeczytanych książek) – cały rok szkolny. 

e. Udział w projektach: Wychowanie przez czytanie- we współpracy z nauczycielem 

etyki, „ Jak nie czytam jak czytam” – listopad, kwiecień. 

f. Prowadzenie zeszytu, w którym uczniowie mogą proponować i zapisywać tytuły 

pozycji do zakupienia do biblioteki,- cały rok szkolny. 

g. Złożenie zamówienia w ramach dotacji z Narodowego Rozwoju Czytelnictwa. 

h. Całoroczna prenumerata „ Świerszczyka” w klasie 2a. 

i. „Drzewko wdzięczności”- cały rok szkolny( na potrzeby sytuacji przeniesione do 

stref, każda strefa ma swoje miejsce wymiany). 

j. Wolny dostęp do półek w bibliotece z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w dobie 

covid-19.(W razie potrzeby książki podaje nauczyciel-bibliotekarz)  

 

 

Przygotował nauczyciel- bibliotekarz 

Gabriela Dukielska 

 

 


