SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
SZKOLNEJ ZA I SEMESTR 2015/2016
ZADANIA
Prace przygotowawcze do
udostępniania księgozbioru i
czytelni

Prace z księgozbiorem,
kartotekami i katalogiem

Działalność
informacyjna i
edukacja czytelnicza

FORMY REALIZACJI
 Założenie nowych kart
czytelniczych dla uczniów
klas pierwszych LO i
Gimnazjum. Aktualizacja
kart nauczycieli.
 Przeprowadzenie lekcji
wprowadzających dla
uczniów klas pierwszych.
 Wydawanie podręczników
i zeszytów ćwiczeń dla
klas pierwszych
gimnazjum.
 Włączanie przybytków –
584 książki
 Wyłączenie ubytków –
wykreślenie z ksiąg
inwentarzowych 603
książki zaczytane,
zniszczone, nieaktualne.
 Komputeryzacja zbiorów
bibliotecznych w
Programie MOL
OPTIVUM.
 Inspirowanie czytelnictwa
w szkole przez pomoc w
wyborze literatury pięknej.
 Rozwieszanie na gazetce
szkolnej i tablicach
ogłoszeń zaproszeń,
informacji o konkursach,
wystawach – „Dlaczego
warto czytać” – 14.IX,
żuławska poezja IX,
konkurs „Szkolny mistrz
czytelnictwa” – IX,
wystawka z pracami
uczniów o Marii
Konopnickiej – X, konkurs
SAVOIR-VIVRE – I.
 Sporządzanie gazetek
ilustrujących stan
czytelnictwa.
 Współpraca z innymi

UWAGI
do 10 IX

1c – 11.IX
1a – 16.IX
1b – 25.IX
1g – 29.IX
4-5 IX
na bieżąco
na bieżąco

wprowadzono 6300 książek
na bieżąco

na bieżąco

bibliotekami – Biblioteka
Publiczna w NDG
co miesiąc
 Wyjście na spotkanie z
żuławską poezję –
spotkanie odbyło się w
starym spichlerzu w Nowej 16,20.XI
Kościelnicy.
 Nagranie filmiku na
ogólnopolski konkurs
„Książka naszych marzeń”.
12. IX – kilkoro uczniów
 Szkoła z klasą 2.0 –
ścieżka edukacyjna
Czytanie (ze
zrozumieniem)
25.IX – kl. 2a

Rozwijanie kultury
czytelniczej uczniów i
kształtowanie postaw
moralnych

 Systematyczny pokaz
nowości : wystawka
wewnątrz biblioteki.
 Utworzenie Koła
Przyjaciół Biblioteki - przygotowanie
wystawek tematycznych
 - przygotowywanie
konkursów
 - przygotowywanie
wystaw.
 „Dzień kroniki szkolnej i
innych form kronikarskich
i pamiętnikarskich” –
wystawka w bibliotece
szkolnej, możliwość
obejrzenia kronik.
 Konkurs czytelniczy
„Szkolny Mistrz
Czytelnictwa” –
przyzwyczajenie uczniów
do systematycznego
korzystania ze zbiorów
biblioteki szkolnej
(współzawodnictwo
międzyklasowe w
czytelnictwie).
Rozstrzygnięcie konkursu
7.I
 Konkurs fotograficzny

18.XI – 7 osób
na bieżąco
IX – 5 osób

12-15.I

IX-I
klasa 3a mistrzem

„Czytanie w obiektywie”
dla wszystkich. Na tablicy
przed biblioteką wykonano
wystawkę prac
konkursowych.
 Kiermasze książki.
Uczniowie mogli sprzedać
i kupić używane
podręczniki z wszystkich
przedmiotów do klasy:
pierwszej, drugiej i trzeciej
gimnazjum jak i liceum.
 „Dzień Papieski” –
stworzenie wystawki oraz
biblioteczki o papieżu
Janie Pawle II „”Nasz
Papież” (wydawnictwa
albumowe, książki,
czasopisma, zdjęcia,
kalendarze). Wystawa w
bibliotece szkolnej.
 Organizowanie
przedstawienia z okazji
Dnia Nauczyciela – w
przedstawieniu wzięli
udział wybrani uczniowie.

Przysposobienie czytelniczoinformacyjne

 Zajęcia biblioteczne.
Szkolenie czytelników w
zakresie korzystania z
warsztatu informacyjnego
biblioteki –
przeprowadzanie zajęć
bibliotecznych w ramach
zajęć za nieobecność
nauczyciela. M. in.
„Historia książki”, „Źródła
informacji dostępne w
bibliotece szkolnej”,
„Metody i formy
kształtujące czytelnictwo”

20.X

9-10. IX

19, 20.X

13.X

na bieżąco – 23.IX, 25.IX,
29.IX, 30.IX, 5.X, 6.X, 9.X,
26.X, 27.X, 28.X, 2.XI, 4.XI,
9.XI, 30.XI, 1.XII, 2.XII,
3.XII, 7.XII, 10.XII, 11.XII,
14.XII, 16.XII, 17.XII,
21.XII, 5.I, 7.I, 12.I, 13.I,
14.I

 Wycieczki do Biblioteki
Publicznej w Nowym
Dworze Gdańskim.
16, 20 XI – kl. I G
4.XI - przeprowadzenie ankiet czytelniczych z rodzicami, z uczniami i nauczycielami i ich
analiza.
17.XI – złożenie wniosku do organu prowadzącego o wsparcie finansowe – Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa.
Pozyskanie funduszy na zakup lektur.

12.I – Czytelnia miejscem pracy i rozrywki – zajęcia w ramach rozwijania zainteresowań
czytelniczych i kształtowania kultury czytelniczej.

