
Roczny plan pracy biblioteki 

Rok szkolny 2020/21

SP Malec

I. Prace biblioteczno-techniczne:

1. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych biblioteki:

2. Księga inwentarza głównego

3. Dowody wpływów, rejestr ubytków

4. Prowadzenie dokumentacji biblioteki

5. Przygotowanie podręczników dla klas 1-8 

6. Sporządzenie planu pracy na rok szkolny 2020/2021

7. Statystyka półroczna, roczna 

8. Sprawozdanie roczne w oparciu o plan pracy i statystykę czytelnictwa

9. Prowadzenie dziennika 

10. Gromadzenie i konserwacja zbiorów

11. Gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami

12. Ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami: klasyfikacja wg 

UKD, katalogowanie 

13. Konserwacja księgozbioru, systematyczne naprawianie uszkodzonych książek.

14. Selekcja księgozbioru –przygotowanie spisu kasacji, przekazanie książek na 

makulatur

15. Udostępnianie zbiorów

16. Aktualizacja kartoteki czytelników

17. Założenie kartoteki uczniów klas I

18. Wypożyczenia podręczników dla uczniów klas 1-8                                       

19. Organizacja udostępniania zbiorów dla wszystkich uczniów                     

20. Prowadzenie kartoteki czytelników    



21. Aktualizacja spisu lektur do nowej podstawy programowej na podstawie 

rozporządzenia MEN            

II. Praca pedagogiczna:

1. Udostępnianie zbiorów biblioteki                                                                         

2. Rozmowy indywidualne z czytelnikami                    

3. Udzielanie wskazówek i porad bibliotecznych i bibliograficznych                     

4. Przygotowywanie materiałów dla uczniów i nauczycieli na lekcje, do referatów, 

konkursów, projektów, warsztatów, uroczystości

5. Propagowanie nowości czytelniczych oraz ważnych wydarzeń

6. Zadania wynikające z harmonogramu działań szkoły

7. Projekt edukacyjny „Rozśpiewana szkoła”   - włączenie się w realizację 

projektu.                                                                                                      

8. Współpraca z Biblioteką w Nowej Wsi oraz w Kętach

9. Organizacja kącika czytelniczego dla najmłodszych w szkolnej bibliotece.

10. Lekcje biblioteczne w klasach 1-8 

11. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

12. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych –przygotowanie gazetki ściennej o 

tematyce bibliotecznej, oraz lekcji bibliotecznych                                        

13. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci- konkurs plastyczno-literacki.            

14. Wystawki okolicznościowe – święta, obchody, rocznice, wydarzenia szkolne 

15. Konkurs Pięknego Czytania uczniów klas 1-3

16. Wystawa książek z okazji Dnia Kobiet: „Autorki naszych lektur”. 

17. Rozwijanie zainteresowań uczniów literaturą popularnonaukową.

18. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat.

19. Pomoc uczniom w doborze literatury.



20. Realizacja założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: projekty i 

wydarzenia-

 „Moja książka z biblioteki”.

 „Dzień Pluszowego Misia w bibliotece”- konkurs plastyczny pt. „ Mój przyjaciel 

Miś”. 

 Uroczyste przyjęcie uczniów klas 1 w poczet czytelników biblioteki.

 „Poczytaj mi kolego” – czytanie książek przez uczniów klas starszych. 

 Wykonywanie gazetek  ściennych promujących czytelnictwo w każdym zespole 

klasowym. 

 „Moja książka” -układanie na podstawie przeczytanych utworów własnego 

zakończenia historii. 

 Przygotowanie prezentacji multimedialnej  na temat swojej ciekawej książki lub filmu.

 Kampania „Mała książka - wielki człowiek”.

 „Przerwy czytelnicze” czytanie przez uczniów z klas IV- VIII fragmentów nowo 

zakupionych książek uczniom z klas I- III, lektur oraz utworów pozwalających 

poradzić sobie z emocjami. 

 „Z książką przez kontynenty” czytanie książek opisujących przygody Neli Małej 

Podróżniczki. 

 „Jan Brzechwa czy go znamy?” 

 Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Kętach oraz Filią w/w Biblioteki w 

Nowej Wsi.

 Spotkania z rodzicami uczniów na których omówiono wpływ czytelnictwa na rozwój 

dzieci i młodzieży. 

Opracowała: Grażyna Duźniak


