PLAN PRACY
Biblioteki Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Babiaku.
Rok szkolny 2021/2022
”B”
Cel główny:
Przygotowanie uczniów do pracy samokształceniowej.

Cele szczegółowe:
Przygotowanie uczniów do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji oraz umiejętnego segregowania
informacji i krytycznego ich odbioru.
Wyrabianie nawyku systematycznego zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań czytelniczych i aktywnego odbioru
dóbr kultury.
Kultywowanie tradycji narodowej, kraju, regionu, miejscowości i szkoły.
Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Rok Władysława Broniewskiego

Cel główny

Przygotowanie
uczniów do
samodzielnego
korzystania
z różnych źródeł
informacji oraz
umiejętnego
segregowania
informacji
i krytycznego ich
odbioru

Zadania do realizacji

Formy pracy

Osoba
odpowiedzialna,
współpraca

Termin

1.Rozwój edukacji i kultury czytelniczej przez
doradztwo w wyborach czytelniczych.

Porady indywidualne,
rozmowy

Bibliotekarze

Cały rok

2. Sukcesywne wzbogacanie księgozbioru pod
kątem rozbudowy warsztatu informacyjnobibliograficznego

Zakupy książek, prenumerata
czasopism.

Bibliotekarze

W miarę
potrzeb

3. Tworzenie opisów bibliograficznych książek
oraz czasopism również w formie
elektronicznej.

Katalogi,
lekcje biblioteczne.

Bibliotekarze
uczniowie na
lekcjach

W miarę
potrzeb

4. Działalność informacyjna w czytelni.

Porady biblioteczne, rzeczowe,
dysk google

Bibliotekarze

Według
potrzeb

5. Wdrażanie do pracy z książką i innymi
rodzajami dokumentów.

Lekcje biblioteczne,
zastępstwa doraźne

Bibliotekarze

Według
potrzeb

6. Uroczystość i ceremonie szkolne.
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Papieski
11 Listopada
Walentynki
Dzień Patrona
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Zakończenie roku szkolnego

Uroczystości szkolne, apele

Bibliotekarze
nauczyciele j.
polskiego, historii,
informatyki

Według
kalendarza
imprez
szkolnych

Uwagi

Wyrabianie
nawyku
systematycznego
zdobywania
wiedzy,
rozwijania
zainteresowań
czytelniczych i
aktywnego
odbioru dóbr
kultury.

1. Propagowanie książek i piśmiennictwa:
- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych - październik
- Miesiąc Kultury Oświaty Książki i Prasy
(maj)
- Dzień Papieski – rocznica wyboru Karola
Wojtyły na papieża (16.10.1978)
- 145 rocznica śmierci Aleksandra Fredry
(15.07.1876)
-105 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza
(15.12.1916)
- 110 rocznica śmierci Bolesława Prusa
(19.04.1912)
20.08. 175rocznica urodzin
- 225 rocznica powstania Pieśni Legionów
Józefa Wybickiego (07.1797)

Gazetki tematyczne
i okolicznościowe, wystawki
książek

Bibliotekarze

W miarę
potrzeb

2. Wzbogacanie literatury pięknej o
współczesną literaturę młodzieżową i nowości
wydawnicze, opracowanie zakupionych
woluminów

Zakupy książek,
Druki akcydensowe
katalogowanie

Bibliotekarze

Na bieżąco

3. Współpraca z wychowawcami klas
w poznawaniu uczniów i ich preferencji
czytelniczych.

Rozmowy na temat
przeczytanych książek,
porady indywidualne

Bibliotekarze

Na bieżąco

4. Sukcesywne powiększanie księgozbioru
podręcznego i popularnonaukowego,
opracowanie zakupionych woluminów

Zakupy książek, katalogi
biblioteczne

Bibliotekarze

Na bieżąco

Bibliotekarze,
nauczyciele
przedmiotów

Według planu
pracy szkoły

5. Przygotowanie uczniów do odbioru
różnorodnych wytworów ludzkiej działalności
oraz samodzielnego tworzenia

Lekcje biblioteczne, lekcje
plastyki, muzyki, wycieczki

6. Przygotowanie bibliografii
i literatury na konkursy organizowane w szkole
i poza szkołą.
7. Współpraca z bibliotekami działającymi na
terenie Gminy Babiak.

Wgląd w plan pracy szkoły,
literatura.
Konsultacje, wymiana
doświadczeń

Bibliotekarze
Bibliotekarze,
nauczyciele

W miarę
potrzeb
Według
potrzeb

Bibliotekarze

Kultywowanie
tradycji
narodowej
kraju, regionu,
miejscowości i
szkoły

W miarę
potrzeb

8. Wzbogacanie warsztatu pracy przez
tworzenie pomocy dydaktycznych.

Plansze dydaktyczne, materiały
graficzne

9. Wykorzystanie technologii informacyjnych
jako narzędzi pracy intelektualnej.

Encyklopedie multimedialne,
Internet

Bibliotekarze

10. Przygotowanie uczniów do właściwego
odbioru przekazów medialnych ( audycje
edukacyjne, programy publicystyczne, filmy)

Oglądanie programów
edukacyjnych, ekranizacji
lektur szkolnych, e-lekcje

Bibliotekarze
opiekun świetlicy

1. Gromadzenie materiałów na temat symboli
narodowych, świąt państwowych, polskich
obrzędów.

Zakupy książek,
ksero, teczki tematyczne

Bibliotekarze

2. Organizowanie wystawek, imprez szkolnych
i okolicznościowych, pomoc w przygotowaniu
uroczystości szkolnych.

Wystawki, gazetki, imprezy
szkolne

W miarę
potrzeb
Według
potrzeb
Na bieżąco

Na bieżąco
Bibliotekarz

3. Gromadzenie materiałów dotyczących gminy Ksero, teczka tematyczna,
fotografie
Babiak i szkoły

Bibliotekarze

W miarę
potrzeb

4. Inspirowanie zainteresowania uczniów
historią.

Gazetki, ksero, scenariusze
imprez artystycznych,

Bibliotekarze

Na bieżąco

5. Prowadzenie dziennika biblioteki
oraz obowiązującej dokumentacji

Dziennik, ksiegi inwentarzowe,
Bibliotekarze
rejestry,

Na bieżąco,

Opracował zespół bibliotekarzy budynku”B”

