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§2 ust.13 umowy 

 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne  

1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.  

2. Opis działań wykonanych w ramach Programu.  

  

I.  Podjęta przez szkoły, współpraca z 
bibliotekami publicznymi i 

publicznymi  

bibliotekami pedagogicznymi, w 
zakresie:  

- konsultowania planowanych 
zakupów książek - wymianę 

informacji o imprezach  

promujących czytelnictwo  

  

Terminy  

realizacji poszczególnych  

działań  

1  Konsultacja z bibliotekarzem 

zatrudnionym w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w 

Więcławicach Starych 

dotycząca planowanego 

zakupu książek. 

 Październik 2015 

2   Udział uczniów klasy IV w 

spotkaniu z opowiadaczem baśni . 

Spotkanie zorganizowała Gminna 

Biblioteka Publiczna w 

Michałowicach. Impreza odbyła się 

w sali widowiskowej w 

Michałowicach.  

 Maj 2016 

      

II.  Zorganizowanie co najmniej dwóch 

wydarzeń promujących 

czytelnictwo z  

udziałem uczniów  

Terminy  

realizacji poszczególnych  

działań  

1   Przygotowanie tekstów do 

Konkursu  Pięknego Czytania dla 

uczniów klas I – III – etap szkolny. 

Praca nad interpretacją wybranych 

tekstów w czytelni. 

  

2   Konkurs „ Mistrz Pięknego 

Czytania”  - klasy V i VI. 

 15.04.2016 r. 
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Przygotowanie uczniów do etapu 

szkolnego i gminnego. Współpraca 

ze Stowarzyszeniem PRO 

MEMORIA. 

3.   Powstanie Klubu Recenzenta  04.01.2016 r. 

III.  Zorganizowanie przez szkołę co 
najmniej jednego spotkania z 

rodzicami,  

uwzględniającego tematykę 

wpływu czytania na rozwój dzieci  

Terminy  

realizacji poszczególnych  

działań  

1   Prelekcja dla rodziców – „Wpływ 

czytania na rozwój dzieci”. 

Spotkanie połączone było z 

prezentacją zbiorów biblioteki 

szkolnej.  

 Luty 2016 

2   Dzień otwarty w szkole 

podstawowej. Rodzice mieli okazję 

zapoznać się z ofertą biblioteki 

szkolnej, szczególnie z nowościami. 

 Marzec 2016 

itd.      

IV.  Zrealizowanie co najmniej jednego 
projektu edukacyjnego na oddział 

w  

szkole z wykorzystaniem 
księgozbioru  

biblioteki szkolnej  

Nazwa  

oddziału   

(klasy)  

Terminy  

realizacji  

poszczególnych 

działań  

1   Projekt pt. „ Franklin na Zielonej 

Szkole” – czytanie historyjek stało 

się inspiracją do stworzenia 

własnych książeczek o przygodach 

bohatera. 

 I a  Kwiecień 

2016 

2   Projekt pt. „ Franklin na Zielonej 

Szkole” – czytanie historyjek stało 

się inspiracją do stworzenia 

własnych książeczek o przygodach 

bohatera 

 II a  Kwiecień 

2016 

3.  Projekt pt. „ Franklin na Zielonej 

Szkole” – czytanie historyjek stało 

się inspiracją do stworzenia 

własnych książeczek o przygodach 

bohatera 

 II b  Kwiecień 

2016 
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4. 

 

Projekt „ Poczytaj mi Mamo” – 

rodzice czytają w klasie wybrane 

książki z biblioteki 

I b Maj 2016 

5. Projekt pt. „ Teatr w bibliotece” – 

uczniowie wcielali się w role 

swoich ulubionych bohaterów 

literackich. Tworzyli samodzielnie 

krótkie scenki i prezentowali je 

kolegom. 

III a  Listopad - 

czerwiec 

2015/2016 

6. Projekt pt. „ Teatr w bibliotece” – 

uczniowie wcielali się w role 

swoich ulubionych bohaterów 

literackich. Tworzyli samodzielnie 

krótkie scenki i prezentowali je 

kolegom 

III b Listopad – 

czerwiec 

2015/2016 

7. Projekt pt. „Jestem ilustratorem 

przygód Mikołajka” – prace 

plastyczne. Klasa tworzyła 

ilustracje do wybranych rozdziałów 

książki. 

IV Grudzień 

2015 

8. 

 

Projekt pt. „Fantastyka jest super!” 

– głośne czytanie fragmentów 

ulubionych powieści 

fantastycznych. 

V Grudzień – 

czerwiec 

2015/2016 

9. Projekt „ Klub Recenzenta” – 

spotkania odbywały się co dwa 

tygodnie. Uczniowie czytali nowe 

książki i zachęcali do ich czytania.  

Recenzje były dostępne na gazetce 

w bibliotece szkolnej. 

VI Styczeń- 

czerwiec 

2016 

V.  Dostosowanie organizacji pracy 

bibliotek szkolnych do potrzeb 
uczniów, w  

szczególności poprzez 
umożliwienie im  

wypożyczania książek również na 

okres ferii zimowych i letnich.  

Działania zrealizowane w 

ramach zadania  

(terminy pracy biblioteki w 

okresie ferii zimowych i  

letnich)  

1   Godziny otwarcia biblioteki 

dostosowane do planu zajęć 

uczniów, uwzględniają zmianowy 

tryb pracy szkoły. 

 Biblioteka czynna w 

pierwszym tygodniu ferii! 
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4. Opis osiągniętych rezultatów  

  

I.  

  

Liczba wydarzeń czytelniczych w 

szkole w trakcie trwania programu   

Data /  

dokumenty potwierdzające 

zrealizowanie zadania (wymienić)  

1   Rodzinne Święto Patrona Szkoły – 

skryptorium w bibliotece, warsztaty 

plastyczne, prezentacja nowości w 

bibliotece. 

 05.06.2016 r. / relacja ze święta 

Patrona na stronie internetowej 

szkoły oraz w gazetce gminy 

Michałowice 

2   Udział w ogólnopolskiej akcji „ Jak nie 

czytam, jak czytam.” 

 10.06.2016 r./ dokumentacja 

fotograficzna i relacja na stronie 

szkoły, na portalu 

społecznościowym 

   

 

II.  

  

Liczba lekcji bibliotecznych, 

połączonych z promocją książek 

zakupionych w ramach dotacji, 

zrealizowanych w trakcie trwania 

programu  

  

  

Data /  

dokumenty potwierdzające 

zrealizowanie zadania (wymienić)  

1  T. Czytanie baśni o św. Mikołaju. – 

klasa I a 

 30.11.2015 r. zapis w dzienniku 

biblioteki 

2 T: Czytanie baśni o św. Mikołaju. 

Prace plastyczne  w czytelni. – klasa II 

b 

04.12.2015r. zapis w dzienniku 

biblioteki 

3 

 

T. Czytanie baśni o św. Mikołaju. – 

klasa I b 

07.12.2016 r. zapis w dzienniku 

biblioteki 

4 T: Co nowego w bibliotece? – 

poznajemy nowości. – klasa IV 

25.02 2016 r./zapis w dziennikach 

biblioteki i lekcyjnym/ 

5 

 

T: Co nowego w bibliotece? – 

poznajemy nowości – klasa VI 

29.02.2016 r. zapis w dziennikach 

biblioteki i lekcyjnym 

6 T: Poznajemy świat z Nelą. – klasa III a 01.03.2016 r. zapis w dzienniku 

biblioteki 

7 T: Świat Maksa i jego przyjaciół. 

Czytamy historyjki. 

02.03.2016 r. zapis w dzienniku 

biblioteki 

8  T. Nowości w bibliotece. Prezentacja 

książek dla młodzieży. – klasa V. 

 09.03.2016 r. ./zapis w 

dziennikach biblioteki i lekcyjnym/ 
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9  T. O jakich książkach marzymy? 

Rozmowa o ulubionych lekturach. – 

klasa V 

 14.04.2016.r. ./zapis w 

dziennikach biblioteki i lekcyjnym/ 

10 T. Czy czytaliśmy te powieści? – 

zagadki literackie. Prezentacja 

„Książek naszych marzeń” – klasa V 

27.04.2016 r. ./zapis w 

dziennikach biblioteki i lekcyjnym/ 

11 T. Ilustrujemy opowiadanie „ Trudne 

przeszkody i konik Makaronik” – kl. II 

b 

28.04.2016 r. ./zapis w 

dziennikach biblioteki i lekcyjnym/ 

12 T. Ilustrujemy opowiadanie „ Trudne 

przeszkody i konik Makaronik” – kl. II 

a 

05.05.2016 r. ./zapis w 

dziennikach biblioteki i lekcyjnym/ 

 

III.  

  

Liczba wypożyczeń przypadających na 

jeden tytuł z nowo zakupionych 

książek  

  

  

Dokumenty potwierdzające 

zrealizowanie zadania (wymienić)  

1    Średnio  jeden wolumin był 

wypożyczany 3 razy. Wszystkie 

zakupione woluminy były 

wypożyczane co najmniej raz. 

Najpopularniejsze pozycje były 

wypożyczane 6 razy. 

 Karty książki, 

Karty czytelników 

  

IV.  

  

Ogólna liczba wypożyczeń z biblioteki 

szkolnej w okresie od 1 września 2015 

r. do 30 maja 2016 r.  

  

  

Dokumenty potwierdzające 

zrealizowanie zadania (wymienić)  

1   1763  Dziennik biblioteki szkolnej, karty 

książki, karty czytelnika 

      

V.  Ogólna liczba wypożyczeń w 

analogicznym okresie w poprzednim 

roku szkolnym  

  

Dokumenty potwierdzające 

zrealizowanie zadania (wymienić)  

1   922  Dziennik biblioteki szkolnej, karty 

książki, karty czytelnika 

  

  

5. Ocena efektów z realizacji Programu.  
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Lp.  

  

Opis osiągniętych efektów z realizacji Programu (od 5 do 10 zdań)  

1  Zaangażowanie rodziców i uczniów w życie biblioteki. Mają oni wpływ na 

zakupy nowości wydawniczych, ich sugestie są brane pod uwagę podczas 

planowania zakupów. 

2   Wzrost zainteresowania czytaniem wśród najmłodszych uczniów. 

3   Wzrost zainteresowania zajęciami w czytelni. Biblioteka stała się 

najchętniej odwiedzanym miejscem w szkole. 

4 Rodzice przykładają zdecydowanie większą wagę do rozwijania 

czytelniczych zainteresowań dzieci i di ich wyborów czytelniczych 

5 Rodzice doceniają rolę literatury w wychowaniu i kształtowaniu 

pozytywnych wartości. 

6 Wzrost czytelnictwa. 

  

  


