
Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie 

w roku szkolnym 2020/ 2021 

Cele Zadania Terminy 

 

 

Praca pedagogiczna 

 
Promocja czytelnictwa  

i rozwijanie kompetencji 

czytelniczych. Prowadzenie 

różnorodnych form 

upowszechniania 

czytelnictwa. 

1. Organizowanie konkursów czytelniczych 

związanych z akcjami czytelniczymi. 

2. Prowadzenie zdalnych akcji promujących 

czytelnictwo:  

a) Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – 29.09 

b) Miesiąc Bibliotek Szkolnych – 01-31.10 

c) Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – 05.11 

d) Międzynarodowy Dzień Poezji – 21.03 

e) Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci-

02.04, 

f) Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – 

23.04, 

g) Tydzień Bibliotek – 08.05-15.05, 

h) Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – 

30.05-07.06 

3. Weryfikacja księgozbioru biblioteki szkolnej. 

4. Promocja nowości czytelniczych. 

5. Prowadzenie zajęć bibliotecznych promujących 

czytelnictwo. 

6. Udostępnianie księgozbioru na okres ferii zimowych 

i letnich. 

7. PADLET ZACZYTANA SIÓDEMKA - 

aktualizacja  

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

cały rok 

cały rok 

 

cały rok 

 

cały rok 

 
Stosowanie różnych form 

pracy pedagogicznej  

 z uczniami. 

1. Prowadzenie rozmów motywujących do czytania. 

2. Rozpoznawanie zainteresowań czytelniczych 

uczniów. 

3. Udzielanie porad czytelniczych, rozmowy 

motywujące, wspieranie uczniów słabych oraz praca 

z uczniami zdolnymi. 

4. Opieka nad uczniami nie uczestniczącymi w 

lekcjach religii. 

 

 

 
cały rok 

Współpraca z Radą 

Pedagogiczną. 

1. Przekazywanie informacji o czytelnictwie uczniów. 

Konsultacje z nauczycielami. 

2. Informowanie o nowościach czytelniczych. 

3. Współpraca przy organizowaniu konkursów i akcji 

bibliotecznych. 

 
cały rok 

Współpraca  

z Rodzicami. 

1. Zapoznanie rodziców z regulaminem korzystania z 

darmowych podręczników i konsekwencjami – 

współpraca z nauczycielami. Przygotowanie kart z 

 
Wrzesień 2020 

 



wykazem wypożyczonych podręczników dla 

poszczególnych poziomów klas. 

Współpraca i innymi 

bibliotekami, placówkami 

oświatowymi, kulturalnymi, 

społecznymi 

1. Współpraca z PBP, MBP, CK i S, KDK. biblioteką 

ZSGE w Koninie. 

2. Współpraca  online  z Lustrem Bibliotek, 

Wydawnictwem Literatura, KiHTK Żychlin, itd 

wg potrzeb 

Doskonalenie własnego 

warsztatu pracy. 

Udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych 

przez  ODN i Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną 

zgodnie z 

terminami 

  Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

 

Praca biblioteczno-techniczna 

 
Udostępnienie darmowych 

podręczników. 

Wydanie podręczników  uczniom klas I, II, III,IV, V, VI 

Szkoły Podstawowej. 

09. 2020 

 

 Wpisywanie wypożyczonych podręczników na karty 

czytelnicze uczniów. Założenie I klasom kart czytelniczych. 

do końca 

września 

 Przyjmowanie podręczników czerwiec 2021 

Aktualizacja księgozbioru 

biblioteki. 

Aktualizacja listy lektur obowiązkowych. 

Wzbogacenie księgozbioru o pozycje książkowe 

przeznaczone dla dzieci z klasy I, II,  III, IV, V, VI i ich 

opracowanie.   

Tworzenie  kolekcji nowości i ich opracowanie. 

Reorganizacja księgozbioru. 

Rewitalizacja biblioteki. 

wrzesień 2020 

 

 

cały rok 

Dokumentowanie pracy 

biblioteki. 

Prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej cały rok 

Opracowanie planu pracy biblioteki. Do 11.09.2020 

Pisanie sprawozdań z pracy biblioteki. 2 x w roku 

Prowadzenie statystyki wypożyczeni książek  

w poszczególnych klasach. 

 

2x w roku 

Praca organizacyjno-

techniczna. Prowadzenie 

księgi inwentarzowej. 

Klasyfikowanie książek wg UKD 

Wpisywanie do księgi zgodnie z kolejnym numerem 

inwentarzowym. Uzupełnianie danych inwentarzowych, 

zasobów biblioteki.  

wg potrzeb 

Selekcja zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych). 

Pisanie protokołów książek zagubionych i oddanych za 

zagubione. Odpisywanie z księgi inwentarzowej. 

Sporządzanie  protokołów darów. 

wg potrzeb 

Prowadzenie selekcji księgozbioru. 

Praca w bibliotecznym 

programie komputerowym  

Wprowadzanie książek do programu.  

 

cały rok 

Opieka nad tablicami w 

bibliotece. 

Promowanie czytelnictwa, działań biblioteki i różnorodnych 

działań kulturalnych. Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych.  

Przygotowywanie gazetek, ulotek tematycznych, 

okolicznościowych. 

cały rok. 

                                                                                                                    Krystyna Pawłowska 


