Sprawozdanie z realizacji działań podjętych w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Program miał na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie księgozbioru biblioteki, a także zwiększenie
dostępu uczniów do książek o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom
w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata.
W tym celu wspólnie z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami utworzyliśmy listę nowości
książkowych do biblioteki, które następnie zostały zakupione w ilości 978 woluminów, za
kwotę 15 000 zł. Książki zostały opracowane w programie MOL, udostępnione czytelnikom
i rozpropagowane wśród społeczności szkolnej.
W ramach NPRC w naszej szkole były realizowane następujące projekty edukacyjne
z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.
W klasach I projekt - „Spotkania z książką”,
W klasach II – projekt - „ Bliskie spotkania”
W klasach III - projekt - „Znam, bo czytałem”
W klasach IV - projekt „Książka to dopiero początek...wielkiej przygody”
W klasach V -projekt „To lubię...”
W klasach VI – projekt - „Czytam, rozumiem, wiem”
W klasach VII – projekt – „Zalajkuj książkę”.
Nauczyciele i uczniowie wykazali się twórczą inwencją. Tematami były ulubione
książki z dzieciństwa, recenzje przeczytanych przez uczniów książek, teatr, biblioteczne
inspiracje, nowe formy upowszechniania czytelnictwa. Wszystkie miały na celu zachęcenie
uczniów do czytania książek.
W ramach ww. projektów edukacyjnych podjęte zostały działania promujące
czytelnictwo i rozwijające zainteresowania czytelnicze , zajęcia edukacyjne, przedstawienia
teatralne, konkursy oraz akcje popularyzujące literaturę piękną i popularno-naukową.
Organizowane były cykliczne wystawy, konkursy plastyczne, czytelnicze i literackie,
pogadanka przez radiowęzeł podczas zebrań z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój
dzieci i młodzieży, akcja czytelnicza: głośne czytanie codziennie 5minut na pierwszej

lekcji książki zakupionej w ramach NPRC.
W ramach działalności biblioteki zostały zorganizowane dla uczniów:





Pasowanie na czytelnika dla uczniów klas I,
Konkurs recytatorski dla kl. I „ ZOO Pana Brzechwy”,
Konkurs plastyczny dla kl. I „Ilustracja do ulubionego wiersza Jana Brzechwy”,
Konkurs recytatorski dla kl. II i III „ Czy znasz wiersze Danuty Wawiłow”,





Konkurs plastyczny dla kl. II „ Ilustracja do ulubionego wiersza Juliana Tuwima”,
Konkurs plastyczny dla kl. II i III „ Zakładka do książki”,
Konkurs dla kl. IV-VII „ Mistrz czytania”,
 Konkurs literacki dla kl. V-VII „ Niedokończone opowiadanie”,
 Konkurs plastyczny dla kl. IV i V „ Karta do katalogu ilustrowanego”,
 Konkurs na prezentację multimedialną „Czytam, rozumiem, umiem”,
 Konkurs na plakat „ Reklama książki”,
 Zajęcia czytelnicze dla kl. I-III „ Książki, których nie znamy”. Prowadzenie Anna
Mielczarek z Biblioteki Głównej UPH,
 Spotkanie autorskie uczniów kl. V d z Arturem Kamińskim, podróżnikiem, autorem
książki „ Niemożliwe staje się możliwe”,
 Spotkanie autorskie z aktorem dramatycznym i reżyserem teatralnym Maciejem
Czapskim,
 Akcja czytelnicza „ Poczytaj mi przyjacielu”. Głośne czytanie uczniom klas I-III przez
kolegów z klas VII,
 Akcja czytelnicza „ Zgadnij, z jakiej jestem książki”- jeden dzień z bohaterem ulubionej
książki,
 Wystawa serii wydawniczych- książek zakupionych w ramach NPRC,
 Akcja „ Podzielmy się książkami , z których wyrośliśmy”. Zbiórka książek dla dzieci
z Domu Dziecka,
 Poznajemy dzieła klasyków literatury polskiej- przedstawienie teatralne pt. „ Pani
Twardowska” zrealizowane przez szkolny teatr „ Pytanie” dla klas IV-VII,
 Wycieczka dla kl. III d do Biblioteki Pedagogicznej –Magiczna książka,
 Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej dla kl. VII b „ Poznajemy bazę i zbiory
MBP”. Obejrzenie wystawy oraz prezentacji multimedialnej nt. Siedlce dawniej i dziś,
Dla rodziców uczniów klas I-III i IV-VI zostały wygłoszone przez radiowęzeł pogadanki na
temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.
W ramach pracy indywidualnej z uczniem prowadzono rozmowy na temat zainteresowań,
potrzeb i trudności oraz udzielano porad w wyborach czytelniczych.
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pozaszkolnych: w finale III Międzyszkolnego Konkursu „Mistrz Czytania” Kinga Szczepańska
zajęła II miejsce, a w Powiatowym Konkursie Teatralnym „ Wiem, bo czytałem”, za
monodram „ Kto winien” Olgierd Baran otrzymał wyróżnienie.
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