Projekt na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych
i upowszechniania czytelnictwa w roku szk. 2016/17
ZADANIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN
REALIZACJI

1.Konkurs na zakładkę do książki

nauczyciel biblioteki

I semestr

2.Wykonywanie ilustracji do
ulubionej lektury, wystawa prac

wychowawcy klas

październik,
listopad

3. Pogadanki na lekcjach
wychowawczych na temat
poprawy stanu czytelnictwa i
przygotowanie plakatów
zachęcających do czytania,
wystawa prac

wychowawcy klas

grudzień

4.Konkurs na hasło zachęcające
do czytania książek

nauczyciele poloniści,
opiekun RSU, nauczyciel
biblioteki

listopad,
grudzień

5.Wspólne czytanie utworów
Marii Konopnickiej w ramach
akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”

wychowawcy klas

maj

6. Kąciki czytelnicze w klasach

wychowawcy klas

cały rok

7.Konkurs na najlepszego
czytelnika

nauczyciel biblioteki

czerwiec

8. „Warto przeczytać”, „Wieści z E. Cieślak, A Domańska
biblioteki”- kontynuacja rubryk w
szkolnej gazetce „Bez Tytułu”
propagujących czytanie książek

cały rok

9. Organizacja II edycji
powiatowego konkursu
literackiego „List do …”

10.Obchody Dnia Teatru,
przedstawienie o tematyce
zachęcającej do czytania książek.

nauczyciele poloniści

nauczyciele poloniści

listopad

Marzec

11. Poranki z książką- zajęcia
czytelnicze

wychowawcy świetlicy i
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

12. Listy do rodziców uczniów
klas młodszych na temat zalet
czytania książek

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej, nauczyciel
biblioteki

Listopad

13.Konkursy , quizy związane z
poznanymi lekturami

nauczyciele poloniści

Cały rok

nauczyciel biblioteki

Cały rok

15. „Skrzynka życzeń”propozycje uczniów na temat
książek, które chcieliby
przeczytać

nauczyciel biblioteki,
wychowawcy klas

II semestr

16. Maraton czytania popołudniowe spotkania z
książką z wybranymi klasami

nauczyciel biblioteki,
wychowawcy klas

14. Lekcje biblioteczne

Cały rok

Cały rok

17. Z książką mi do twarzy –
prezentacje zdjęć z ulubionymi
książkami w szkolnej gazetce i na
stronie szkoły

nauczyciel biblioteki,
opiekun szkolnej gazetki

Cały rok

18.Warsztaty biblioteczne dla
chętnych uczniów

nauczyciel biblioteki

19. Polubmy czytanie – starsi
uczniowie czytają młodszym

nauczyciel biblioteki,
wychowawcy klas

Cały rok

20. Wystawy ciekawych książek

nauczyciel biblioteki

Cały rok

21. Konkursy pięknego czytania

wychowawcy klas,
nauczyciele poloniści i
bibliotek

Cały rok

22. Warto czytać- ankieta wśród
uczniów na temat czytelnictwa

Cały rok

nauczyciel biblioteki

Luty ,
marzec

23. Akcja czytelnicza „Uwolnij
książkę”

nauczyciel biblioteki

Cały rok

24. Konkurs na logo szkolnej
biblioteki

nauczyciel biblioteki

Marzec

25. „Drzwi otwarte szkolnej
nauczyciel biblioteki
biblioteki” – współpraca z innymi
placówkami.

Cały rok

Opracowanie: J. Miziołek, E. Cieślak, A. Domańska

