
Program rozwoju czytelnictwa na rok 2021/22 

W Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie 

 

 

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” 

Umberto Eco. 
 

1) 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, 
• wzrost dostępności książek w bibliotece szkolnej, 
• rozwój współpracy pomiędzy biblioteką szkolną a biblioteką publiczną i biblioteką 

pedagogiczną w Lubinie oraz Biblioteką Narodową (Zachęcanie uczniów do 
korzystania z  Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica), 

• w razie potrzeby przeniesienie części działań na stronę facebooka szkoły  oraz 
clasroom. 

2) Założenia  programu Programu Rozwoju Czytelnictwa: 

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

✓ Ogólnopolski konkurs plastyczno –literacki „Bazgroł”, 
✓ Szkolny konkurs recytatorski,  termin do uzgodnienia, 
✓ Baśniowy konkurs o autorach baśni , termin do uzgodnienia, 
✓ Konkurs  wiedzy o Społecznej Szkole Podstawowej  im. Rady Europy- listopad, 

✓ Konkurs pięknego czytania dla klas IV-VI- termin do uzgodnienia. 

• Imprezy promujące czytelnictwo, 
✓ „Pasowanie na czytelnika”- październik, 
✓ ”Noc w bibliotece”- maj w zależności od sytuacji epidemiologicznej, 



✓ „Ranne czytanie”- współpraca z rodzicami – tydzień czytania dzieciom przez 
dorosłych: członków rodziny, pracowników szkoły oraz uczniów klasy VIII- 
grudzień w razie trudnej sytuacji epidemiologicznej online , 

✓ Kontynuowanie  współpracy z Przedszkolem Montessori, 
✓  „Bookcrosing” – w zależności od sytuacji epidemiologicznej, 
✓ Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter- w klasie 3a- cały rok szkolny, 
✓ Spotkania autorskie z popularnymi autorami- cały rok szkolny( w zależności od 

sytuacji epidemiologicznej online), 
✓ Przygotowywanie inscenizacji na bazie lektur ( W klasach 1-3)- cały rok szkolny, 
✓ Obchody „Tygodnia Bibliotek Szkolnych”- maj, 
✓ Międzynarodowy Dzień Pisarzy  -marzec, 
✓ Międzynarodowy Dzień Poezji – marzec. 

• Uaktualnianie na stronie szkoły linków do stron : 

a) 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/ 

b) z filmami, spektaklami czy bajkami oraz ciekawostkami kulturalnymi: 

https://ninateka.pl/ 

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

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

• Kontynuowanie współpracy z Biblioteką Pedagogiczną i Biblioteką Miejską w Lubinie. 

• Inne : 
✓ Redagowanie gazetki szkolnej „Express Społeczniaka”- cały rok szkolny 

( online), 
✓ Publikacja recenzji książek, filmów lub przedstawień teatralnych na łamach 

gazetki szkolnej- cały rok szkolny, 
✓ Innowacja pedagogiczna- "Little bookworms- mali czytelnicy", wykorzystująca książki 

anglojęzyczne na zajęciach języka angielskiego w klasach 1-3- cały rok szkolny, 
✓ Udział w projektach: 

- „Psia lekcja”- w klasach drugich- cały rok szkolny, 
- „Emocja z książką”kl.2 i 3- cały rok szkolny. 

✓ Projekty edukacyjne (zabawy twórcze, place plastyczne, gry dydaktyczne  na 
temat przeczytanych książek) – cały rok szkolny, 

✓ Udział w projektach: ”Wychowanie przez czytanie”- we współpracy 
z nauczycielem etyki, „ Jak nie czytam jak czytam” – Listopad, Kwiecień, 

✓ Prowadzenie zeszytu dezyderat, w którym uczniowie mogą proponować 
i zapisywać tytuły pozycji, które chcieliby aby znalazły się w bibliotece- 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/


✓ złożenie wniosku o dotację w ramach nowej edycji Narodowego Rozwoju 
Czytelnictwa, 

✓ Całoroczna prenumerata „ Świerszczyka” w klasie 3a, 
✓ „Drzewko wdzięczności”- cały rok szkolny(w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej), 
✓ Wolny dostęp do półek w bibliotece z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

w dobie Covid-19(W razie potrzeby książki podaje nauczyciel-bibliotekarz),  
✓ „Skrzynka nowości” – projekt w klasie 3, 
✓ Czytanie lektur i fragmentów książek z listy lektur szkolnych na rok 2021/22, 
✓ Sięganie po dowolnie wybrane czasopismo dla dzieci - wspólne czytanie, prezentacje, 
✓ Korzystanie z literatury popularno-naukowej przy realizacji projektów grupowych 

(atlasy, słowniki, książki przyrodnicze, podróżnicze itp.), 

✓ "Czytanie na dywanie" - relaks z ulubioną książką, 

✓ W ramach lekcji plastyki projektowanie okładek książek, przygotowywanie ilustracji 

do tekstów, prezentowanie zagadnienia książki artystycznej,  

✓ Udział w konkursach dot. książek, 

✓  Tworzenie komiksów i poznawanie ich historii, 

✓  Tworzenie  dzieł sztuk plastycznych opartych na literaturze na lekcjach plastyki, 

✓ Codzienne czytanie po obiedzie – klasa Montessori, 

✓ Prowadzenie zeszytu lektur w klasach 4-8, 

✓ Całoroczna zbiórka darów książkowych przekazywanych przez uczniów i rodziców na 

rzecz biblioteki szkolnej, 

✓ Propagowanie książek i czytelnictwa poprzez wykonywanie wystaw, gazetek 

okolicznościowych, wystaw prac konkursowych (konkursów czytelniczych 

i czytelniczo-plastycznych). 

 

 

 

Przygotował nauczyciel- bibliotekarz 

Gabriela Dukielska 

 

 

 


