
 

Sprawozdanie z realizacji projektu Narodowego Rozwoju 
Czytelnictwa 2022 

w Szkole Społecznej im. 24 Pułku Ułanów 

 

Wstęp 

Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne wystąpiło z wnioskiem o przystąpienie do programu w 
listopadzie 2021 roku. Program realizowany był od kwietnia do grudnia 2022; część działań 
zaplanowano na II półrocze roku szkolnego 2022/23. 

Akcje promujące czytelnictwo 

Szkoła brała udział w akcjach promujących czytelnictwo o zasięgu ogólnopolskim oraz 
lokalnym. W ramach akcji szkolnych odbył się Szkolny Dzień Książki z konkursem dla dzieci z 
klas I –III na znajomość baśni. Społeczność szkolna wzięła udział w akcji „Jak nie czytam, jak 
czytam”, która przybrała formę corocznego „Czytania na trawie” oraz kolejnej edycji 
„Narodowego Czytania 2022”. Po raz drugi wzięliśmy udział w biciu rekordu „Przerwa na 
czytanie”. W grudniu 2022 poloniści zorganizowali „Literacki konkurs świąteczny”. 

W szkole trwa akcja bookcrossingu.  

Informacje o wpływie czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży znajdują się na stronie 
internetowej szkoły; na niej oraz szkolnym Facebooku regularnie umieszczane są informacje 
o ogólnopolskich i szkolnych akcjach czytelniczych, w tym cyklicznej „Feryjnej…” i 
„Wakacyjnej polecajce czytelniczej”, w której prezentowane są pozycje zakupione w ramach 
programu i już dostępne w szkolnej bibliotece. 

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 informowanie uczniów i 
promowanie akcji biblioteki publicznej, np. spotkania z dr. Dominikiem Szulcem nt. 24 Pułku 
Ułanów, zachęcanie do zapisu do biblioteki publicznej, popularyzację wśród uczniów 
konkursów organizowanych przez MBP oraz przygotowanie do nich uczniów, np. "Co słonko 
widziało", "Mali Patrioci". 
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Zakup książek i wyposażenia 

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.  

Pełną listę książek ustalono w ramach działań Humanistycznego Zespołu Przedmiotowego. 
Skorzystano z oferty Księgarni Internetowej Tuliszków oraz Księgarni Internetowe PWN. 
Łącznie zasoby biblioteki wzbogaciło 140 pozycji, z czego 55% stanowią lektury. (lista 
zakupionych książek – w dokumentacji programu). 

Oprócz książek zakupiono regały wraz z nadstawkami oraz biurko i krzesło dla nauczyciela – 
bibliotekarza, co sprawiło, że biblioteka stała się bardziej atrakcyjna. 

 

Projekty edukacyjne z wykorzystaniem zasobów szkolnej biblioteki 

1.  "Lekturowe lapbooki" - po analizie lektury "Felix, Net i Nika" uczniowie wykonują 
lapbooki. Wykorzystują przygotowane przez siebie szablony, na których umieszczają 
najważniejsze według siebie informacje. Celem projektu jest utrwalenie treści i 
problematyki lektury.  

2. "Śladami bohaterów..." po lekturze "Kamieni na szaniec"  i fragmentów 
"Pamiętników żołnierzy batalionu AK" uczniowie w kwietniu wezmą udział w 
wycieczce do Warszawy - Muzeum Powstania Warszawskiego oraz zwiedzanie stolicy 
śladami bohaterów.  

3. "Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie" - na podstawie autobiografii Joanny Papuzińskiej 
pt. "Asiunia" dzieci klasy II poznają życie w czasie II wojny światowej.  

4. „Wojny Rzeczypospolitej w XVII w.” - wykorzystanie podręcznika, "Nowego wielkiego 
atlasu historycznego" oraz "100 bitew na lądzie, morzu i powietrzu" w celu analizy, 
selekcji i umiejętności wyszukiwania informacji.  

5. "Powstanie warszawskie" - analizowanie informacji, ich synteza i utrwalenie 
informacji na podstawie książki "100 bitew na lądzie, morzu i powietrzu" 

Podsumowanie 

Zakup książek do szkolnej biblioteki oraz jej wyposażenia pozwoliło na stworzenie zupełnie 
nowego miejsca obcowania  książką. W związku z przeniesieniem lokalizacji szkoły do 
nowego budynku, uległa zmianie koncepcja szkolnej biblioteki - obecnie znajduje się ona w 
sali humanistycznej, dzięki czemu książki są dla uczniów "na wyciągnięcie ręki", ale 
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jednocześnie uległ zmianie harmonogram pracy nauczyciela - bibliotekarza. Uczniowie 
chętnie biorą udział w akcjach promujących czytelnictwo. Wnioskiem na przyszłość jest 
wzmocnienie chęci wypożyczania nowości wydawniczych - planowany jest zakup gablotki, w 
której będą one eksponowane. 

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, zarówno 
jeśli chodzi o księgozbiór, jak i wyposażenie (meble), dzięki czemu stała się o wiele 
atrakcyjniejsza.  


