PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W
KAMIENIU na rok szkolny 2018/2019
Cel główny: Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego, edukacyjnego i
kulturalnego.
Cele szczegółowe :
Biblioteka szkolna:
• Służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
• Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą;
• Współuczestniczy w realizacji Edukacji czytelniczej i medialnej;
• Przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji;
• Wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki
dydaktycznej i wychowawczej;
• Wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zadania:
I. Prace organizacyjno – techniczne
1. Planowanie, sprawozdawczość półroczna i roczna.
2. Organizacja i poprawa bazy lokalowej biblioteki.
3. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów.
4. Opracowywanie dostępnych zbiorów bibliotecznych w programie MOL NET.
5. Organizacja i udostępniania zbiorów bibliotecznych.
6. Prowadzenie statystyki miesięcznej, półrocznej i rocznej.
7. Organizacja warsztatu informacyjnego i dydaktycznego biblioteki, rozbudowa i uaktualnianie katalogów
bibliotecznych.
8. Prace administracyjne: prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków.

II. Praca pedagogiczna
1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom oraz w szczególnych przypadkach rodzicom.
2. Organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego; uaktualnianie kart czytelnika, napisów informacyjnych.
3. Wdrażanie i zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania
książek.
4. Uczenie poszanowania książek i czasopism oraz poprawnego zachowania w bibliotece.
5. Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczej.
6. Inspirowanie czytelnictwa poprzez:
 reklamowanie książek,
 udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
 wystawy okolicznościowe, wystawki zakupionych nowości,
 organizację świąt bibliotecznych i rocznic literackich,
 prowadzenie konkursów czytelniczych
7. Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
8. Realizacja ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna” w kl. I – VIII
9. Konkursy recytatorskie, literacko - plastyczne, czytelnicze; wyróżnianie najlepszych czytelników.
10. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym:
 wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej
ucznia
 pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela
 współpraca z rodzicami i wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej,
popularyzowanie literatury pedagogicznej
 współpraca z Biblioteką Pedagogiczną i Biblioteką Publiczną w Chełmie - organizacja wycieczek
szkolnych.

III. Kalendarium wydarzeń, świąt i rocznic literackich
L.p.
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tematyka wydarzeń, świąt i rocznic literackich
Dzień Głośnego Czytania - uczniowie klasy VI - VIII czytają
bajki najmłodszym dzieciom w naszej szkole
155. rocznica śmierci Jacoba Grimma
130. rocznica śmierci Janiny Porazińskiej
Urodziny Kubusia Puchatka
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – konkurs
100. rocznica uzyskania Niepodległości przez Polskę
Światowy Dzień Misia Pluszowego
- Wystawa, konkurs plastyczny
110. rocznica urodzin Heleny Bechlerowej
Święta Bożego Narodzenia – wystawa, dekoracja, konkursy
plastyczne
Światowy Dzień Poezji – konkurs recytatorski
Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci
– Konkurs literacko - plastyczny
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia - wystawa
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek, Dzień Czytelnictwa
Dzień Dziecka, Święto Rodziny
Dzień Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki

Termin realizacji
29.IX.2018
wrzesień 2018
IX/X 2018
14. X. 2018
5.XI.2018
11. XI. 2018
25. XI. 2018
grudzień 2018
grudzień 2018
21.III.2019
2. IV. 2019
13. IV. 2019
23. IV. 2019
8. V. 2019
Czerwiec 2019
8. VI. 2019

Opracowanie i realizacja:
Bibliotekarz w Szkole Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
mgr Anna Stefanek

