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Wstęp 

Szkoła przystąpiła do programu w grudniu 2019 roku; od marca 2020 z powodu przejścia na 
nauczanie zdalne część założeń  odbyło sie w innej, niż zaplanowana, formie. Część działań 
przeniosła się na szkolną platformę Microsoft Teams i Facebook.  

Akcje promujące czytelnictwo 

Szkoła zorganizowała i brała udział w szeregu inicjatyw promujących czytelnictwo. W ramach 
akcji szkolnych odbył się Tydzień Humanistyczny, a jego ramach Szkolny Dzień Książki. 
Uczniowie mogli wziąć udział w konkursach przeprowadzonych zdalnie i za pośrednictwem 
szkolnej strony Facebook: konkurs mitologiczny, konkurs fotograficzny na zdjęcie 
inspirowane lekturą oraz na filmik – recenzję książki. Społeczność szkolna wzięła udział 
w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, która przybrała formę corocznego „Czytania na trawie” 
oraz kolejnej edycji „Narodowego Czytania 2020”. Nauczyciel plastyki zorganizował konkurs 
plastyczny „Autoportret z książką”, a klasy młodsze wykonywały literkowe kolaże z tytułem 
ulubionej książki. Promowane są akcje czytelnicze w ramach kampanii „Cała Polska czyta 
dzieciom”. 

Do momentu zwieszenia zajęć w szkole trwała akcja Bookcrossing; ze względów sanitarnych 
została zawieszona.  

Rodzice uczniów zostali poinformowani o wpływie czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży 
w czasie zdalnych wywiadówek. Na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku 
regularnie umieszczane są informacje o ogólnopolskich akcjach czytelniczych. W ostatnim 
tygodniu grudnia, w związku ze zmianą terminu ferii zimowych, wcześniej ogłoszono akcję 
„Feryjna polecajka czytelnicza”, podczas której umieszczano krótkie recenzje książek 
zakupionych w ramach dotacji z programu i tych, które znajdowały się już w księgozbiorze. 

Działalność biblioteki 

Biblioteka szkolna jest dostępna dla uczniów w ustalonych terminach. W czasie ferii 
zimowych i letnich dzieci i młodzież miały możliwość wypożyczenia książek po 
indywidualnych ustaleniach z bibliotekarzem. Nauczyciel–bibliotekarz wprowadził do ksiąg 
inwentarzowych książki zakupione w ramach programu oraz do systemu biblioteki 
elektronicznej. Stale monitorowany jest stan wypożyczeń w szkole.  

Podjęto współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną, m.in. poprzez udział w konkursach 
organizowanych przez tę instytucję, np. "Biblioteka czeka" oraz akcja #KraśnickieCzytanie. 
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W ramach współpracy wypożyczono z MBP wystawę historyczną o 24 Pułku Ułanów z okazji 
100 rocznicy jego powstania oraz zachęcono uczniów do zapoznania się z informacjami nt. 
Pułku ze strony biblioteki. 

Zakup książek 

Przygotowując się do zakupu książek zebrano informacje od uczniów o ich upodobaniach 
czytelniczych. Informacje te pozyskano na lekcjach języka polskiego, analizując wakacyjne 
wyzwania czytelnicze klas młodszych i po rozmowach z przedstawicielami Samorządu 
Uczniowskiego. (lista propozycji – w dokumentacji programu). 

Pełną listę książek ustalono w ramach działań Humanistycznego Zespołu Przedmiotowego. 
Skorzystano z oferty Księgarni Internetowej Tuliszków. Łącznie zasoby biblioteki wzbogaciło 
276 pozycji, z czego 54% stanowią lektury. (lista zakupionych książek – w dokumentacji 
programu). 

Projekty edukacyjne z wykorzystaniem zasobów szkolnej biblioteki 

(karty projektów w dokumentacji programu) 

"Po co komu słowniki?" - projekt miał oswoić uczniów z czynnym korzystaniem ze słowników 
przydatnych na lekcjach i w codziennym życiu. Najważniejsze były ćwiczenia praktyczne 
uświadamiające korzyści z ich używania. 

 "Niesamowite przygody 10 skarpetek" - celem było kształcenie aktywnego słuchania 
i dyskusja z dziećmi o postawach i wartościach oraz tworzenie własnej historii.  

"Wzajemna tolerancja - każdy jest inny" - projekt realizowany na godzinie wychowawczej, 
zakładał dyskusję  na temat szanowania inności. Uczniowie, sprowokowani tekstem z tomu 
"Gorzka czekolada" opracowali system zasad klasowych.  

"Niezwykłe opowieści starożytnych" - celem projektu, który realizowany był w formie 
zdalnej, było ukazanie wpływu mitów na kulturę europejską. Zostali zaktywizowani poprzez 
udział w scence dramatycznej, która każdy odgrywał przed kamerką.  

"W polarnej zagrodzie" - celem projektu była analiza tekstu i poznanie przez dzieci realiów, 
także przyrodniczych, koła podbiegunowego. Uczniowie kształcili też umiejętności językowe. 

„Pajęczaki – sprzymierzeńcy czy wrogowie?” – celem projektu było poznanie specyfiki życia 
pajęczaków i ćwiczenie umiejętności wyszukiwania informacji. 
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„Mars – nasz nowy dom” – zapoznanie uczniów z budową Układu Słonecznego oraz ze 
specyficznymi warunkami potrzebnymi, by na planecie mogło rozwinąć się życie. 

„Przez epoki literackie” – założeniem projektu było utrwalenie informacji o szkolnych 
lekturach i wykształcenie umiejętności patrzenia na dzieło w odpowiednich kontekstach. 

„Zwierzęta są wśród nas” – projekt miał na celu wykształcenie postawy odpowiedzialności za 
powierzone im zwierzę. 

W realizacji projektów wykorzystano zasoby szkolnej biblioteki. Ze względu na zawieszenie 
zajęć, większość projektów przeprowadzono zdalnie. 

 

 

Podsumowanie 

Mimo późnego przyłączenia się Szkoły do programu, przewidziane zadania udało się 
zrealizować w zaplanowanej lub zmienionej formie. Cele zostały zrealizowane. Uczniowie 
bardzo chętnie włączali się w akcje czytelnicze organizowane na terenie szkoły oraz akcje 
ogólnopolskie. Wymieniają się doświadczeniami czytelniczymi, dyskutują o przeczytanych 
książkach, m.in. na lekcjach języka polskiego. Program umożliwił znacznie poszerzyć liczbę 
posiadanych pozycji, które pokrywają się z  oczekiwaniami uczniów. Udział w programie 
pozwolił nam unowocześnić bibliotekę i w związku z tym zacznie ona funkcjonować 
w systemie elektronicznym.  


