
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1  

NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020 
 

Biblioteka szkolna: 
 
- służy realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły, 

- rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, 

- kształtuje kulturę czytelniczą młodego człowieka, 

- współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz 

innych ścieżek edukacyjnych, 

- wdraża uczniów do samokształcenia, 

- przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz innych 

bibliotek, 

- jest ośrodkiem informacyjnym o dokumentach ( materiałach 

dydaktycznych) gromadzonych w szkole, 

- jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zbiory 

biblioteczne na zajęciach z uczniami. 

 

Zadania i obowiązki nauczycieli bibliotekarzy: 
 
I. W zakresie pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz: 
 

1. Udostępnia zbiory w wypożyczalni i czytelni. 

2. Prowadzi działalność informacyjną. 

3. Udziela porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań 

 i sytuacji życiowej czytelników. 

4. Prowadzi rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek i na 

inne. 

5. Prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej oraz indywidualny 

instruktaż w tym zakresie. 

6. Informuje wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów. 

7. Współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, 

opiekunami organizacji i kół zainteresowań, z bibliotekami 

pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, 

w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do 

samokształcenia poprzez następujące formy realizacji: 

 

Lp Formy realizacji Termin realizacji 
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1. Lekcje biblioteczne w klasach pierwszych, 

wręczenie kart bibliotecznych nowym 

czytelnikom, zapoznanie z regulaminem pracy. 

Wrzesień 2019 r. 

2. Akcja czytelnicza w plenerze TPS czyta  

 Nowele pozytywistyczne w ramach 

Ogólnopolskiej  akcji Narodowe Czytanie 

2019. 

Wrzesień 2019 r. 

3.  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych . 

Październik 2019 r. 

4. Lekcje biblioteczne w klasach pierwszych we 

współpracy z Mediateką 800- lecia 

 w Piotrkowie Trybunalskim. 

Wrzesień- Październik 

2019 r. 

5. 155. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego 

 ( i 94. rocznica śmierci pisarza)- wystawka 

poświecona życiu i twórczości twórcy lub 

konkurs czytelniczo- literacki. 

Październik- Listopad 

2019 r. 

6. Kwesta na rzecz ratowania Piotrkowskich 
Powązek- przygotowanie młodzieży do 

aktywnego udziału. 

Listopad 2019r. 

7. 21 marca -Światowy Dzień Poezji- wystawa 

literacka. 

Marzec 2020 r. 

8. Akcja Cała Polska czyta dzieciom. w ciągu całego roku 

szkolnego 

9. 2020- Rokiem Świętego Jana Pawła II- 
konkurs literacki lub wystawa tematyczna . 

Kwiecień- Maj 2020r. 

10. Akcja Nakręcanie na zbieranie. w ciągu całego roku 

szkolnego 

11. 
Opracowanie materiałów do wystawek 
tematycznych związanych z rocznicami 
 i obchodami w roku szkolnym 2019/2020  
(oprócz wymienionych j/w. np.: 

- 2019- Rokiem Stanisława Moniuszki w 200. 

rocznicę urodzin, 

- 450. rocznica Unii Lubelskiej i inne.) 

 

w ciągu całego roku 

szkolnego 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. W zakresie pracy organizacyjno- technicznej nauczyciel 
bibliotekarz: 
 
1. Planuje pracę- przygotowuje roczny ramowy plan biblioteki. 

2. Dba o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu 

bibliotecznego.  

3. Gromadzi zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej 

potrzebami. 

4. Przeprowadza selekcję zbiorów. 

5. Prowadzi ewidencję zbiorów. 

6. Zajmuje się klasyfikacją, konserwacją i opracowaniem technicznym 

zbiorów. 

7. Prowadzi dokumentację pracy biblioteki. 

8. Przeprowadza pomiar aktywności czytelniczej uczniów. 

9. Przygotowuje półroczne i roczne sprawozdania z pracy biblioteki 

szkolnej. 

10. Sprawozdania w formie elektronicznej opracowuje- p. Renata 

Stefaniak. 

 

                                                                    Opracowały: Renata Stefaniak 

                                                                                        Mariola Sobczyk 

                                                                                        Agnieszka Mądra 

 

Piotrków Trybunalski, dn. 12.09. 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


