
Plan pracy biblioteki szkolnej na rok szk. 2022/2023 

 
rodzaj zajęć nazwisko osoby 

odpowie-dzialnej 

termin lub 

częstotli-wość 

uwagi 

Praca pedagogiczna 

1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji z różnych źródeł, w 

bibliotece jako pracowni interdyscyplinarnej: 

a) udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej;  

b) uaktualnianie zbiorów i warsztatu informacyjnego; 

c) zajęcia indywidualne i grupowe kształcące umiejętność korzystania z księgozbioru 

tradycyjnego i zasobów Internetu; 

d) uczenie poprawnego zachowania w bibliotece i szacunku dla jej zbiorów. 

 

A.Lewandowska 

A. Karwat 

 

cały rok  

2. Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury 

czytelniczej.  

a) reklamowanie wartościowej literatury, wystawy okolicznościowe, wystawki nowości ; 

b) kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – Klub Bajkoczytania”; 

 

c) przeprowadzenie imprez i konkursów czytelniczych: 

- Dzień Kropki 

- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek   Szkolnych – „Czytanie dla pokoju.”  

- Światowy Dzień Pluszowego Misia 

  - pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych; 

  - Dzień Kota 

  - Dzień Hobbysty - wystawa 

  - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich;  

  - warsztaty Wydawnictwa „Zakamarki” lub spotkanie z pisarzem; 

  -  udział w projektach i konkursach organizowanych przez inne szkoły i instytucje 

kultury. 

 

 

 

 

A.Lewandowska 

A. Karwat 

 

 

A.Lewandowska 

A. Karwat 

A. Karwat 

A.Lewandowska 

A. Karwat 

A. Karwat 

A.Lewandowska 

A. Karwat 

A. Karwat 

A.Lewandowska 

A. Karwat 

A.Lewandowska 

A.Lewandowska 

A. Karwat 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

15 września  

październik  

 

25 listopada  

styczeń  

 

17 lutego 

marzec 

23 kwietnia 

 

 

według kalendarza 

imprez 

 

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,  wyzwalanie twórczych postaw: 

a) praca z uczniem zdolnym 

przygotowywanie literatury do olimpiad i konkursów szkolnych, zachęcanie do 

korzystania ze zbioru książek popularnonaukowych; 

b) IQlub – zajęcia rozwijające logiczne myślenie 

 

 

A.Lewandowska 

A. Karwat 

 

A. Karwat 

 

 

 

cały rok 

 

 

wg harmonogramu 

spotkań 

 

 

 



5. Lekcje z zakresu przysposobienia czytelniczego i medialnego – propagowanie nowości 

książkowych, zachęcanie do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, kształtowanie 

umiejętności samodzielnego zdobywania informacji. 

 

A.Lewandowska 

A. Karwat 

 

cały rok  

6. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym. Promocja biblioteki oraz 

kształtowanie korzystnych relacji z rodzicami uczniów: 

a)   zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły;  

b) pomoc w tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli; 

c) kreowanie wizerunku biblioteki, jako instytucji nowoczesnej i otwartej, udział w 

imprezach organizowanych na terenie szkoły; 

A.Lewandowska 

A. Karwat 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych. A.Lewandowska 

A. Karwat 

 

 

wg oferty  

8. Udział w pracy zespołu humanistycznego. A.Lewandowska 

A. Karwat 

 

cały rok  

Praca biblioteczno-techniczna 

1. Dystrybucja podręczników szkolnych i ćwiczeń.  A.Lewandowska 

A. Karwat 

 

wrzesień - 

październik 
 

2. Selekcja podręczników z ubiegłych lat. A.Lewandowska 

A. Karwat 

 

listopad   

3. Gromadzenie wydawnictw zwartych i periodyków, szczególnie podejmujących tematykę 

emocji dziecka. 

A.Lewandowska 

A. Karwat 

 

cały rok  

4. Ewidencja i opracowanie zbiorów w systemie MOL Net+. A.Lewandowska 

A. Karwat 

 

Po każdorazowym 

zakupie.  

Materiały pochodzące z 

darów -systematycznie przez 

cały rok 
5. Selekcja zbiorów (z wyłączeniem podręczników dotacyjnych). A.Lewandowska 

A. Karwat 

 

wg potrzeb  

6. Prowadzenie warsztatu informacyjnego (katalogi, kartoteka tekstowa i zagadnieniowa, 

zestawienia bibliograficzne). 

A..Lewandowska 

A. Karwat 

 

na bieżąco  

7. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, statystyk. Sporządzanie sprawozdań i analiz. A.Lewandowska 

A. Karwat 

 

na bieżąco  

8. Aktualizacja zbioru dokumentów regulujących życie szkoły. A. Lewandowska 

A. Karwat 

 

na bieżąco  

9. Prace związane z zamknięciem działalności 63 filii Biblioteki Raczyńskich. Wprowadzenie 

książek do systemu komputerowego biblioteki szkolnej. 

A. Lewandowska 

A. Karwat 

 

cały rok  



 


