Z PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH
w II półroczu roku szkolnego 2016 / 2017
Lp.
I.

Zadania
Prace organizacyjno- 

techniczne
1. Planowanie
i sprawozdawczość.















2. Udostępnianie,
statystyka,
gromadzenie,
opracowanie,
selekcjonowanie
i konserwacja

Środki i formy realizacji
Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej.
Sporządzanie miesięcznych wykazów czytelnictwa oraz
analiza czytelnictwa za I i II półrocze.
Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania
z pracy biblioteki.
Wpisanie nowych uczniów z klas 1 Szkoły Podstawowej
i I Gimnazjum do programu PROGMAN oraz
promowanie uczniów do klasy wyżej.
Prowadzenie dziennika bibliotecznego.
Prowadzenie ewidencji wypożyczeń oraz dokumentacji
bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków oraz
księgi inwentarzowej.
Uzgadnianie wartości księgozbioru z księgowością.
Dbanie o estetykę wypożyczalni, czytelni i ICIM.
Przystosowanie lokalu biblioteki do korzystania
z wypożyczalni i czytelni.
Układanie książek i lektur wg ustalonych działów.
Układanie czasopism na półkach.
Nalepianie kodów kreskowych na książki.
Zmiana dekoracji w bibliotece i na gazetce bibliotecznej.
Zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym:
odbiór książek i sprawdzenie ich stanu.
Zakup nagród na zakończenie roku szkolnego.

 Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni.
 Statystyka dzienna, miesięczna, półroczna i roczna.
 Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych
oraz pozyskiwanie darów.
 Opracowanie nowych nabytków – klasyfikacja,
katalogowanie, pieczętowanie nowo opracowanych

Termin

Uwagi

IX
co miesiąc

Miesięczna statystka umieszczana na
stronie WWW szkoły. Rozmowy
z wychowawcami o uczniach którzy
przetrzymują książki.

I / VI
IX

rok szkolny
2016/2017

Systematyczne układanie książek na
półkach, dbanie o porządek w bibliotece.

IX
rok szkolny
2016/2017

rok szkolny
2016/2017

Zmiana gazetek ściennych zgodnie z porą
roku i świętami.
Opracowanie protokołów odbioru
podręczników oraz napisanie informacji do
rodziców o zgubieniu/zniszczeniu
podręcznika
Praca z czytelnikiem
Sporządzanie w programie Excel statystyki
wypożyczeń.
Opieczętowanie i wpisanie:
- do księgi inwentarzowej 6 pozycji
(książki przekazane w darze)
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zbiorów.

3. Organizacja
warsztatu
dydaktycznego.

książek.
 Opieczętowanie i wpisanie nowych podręczników.
 Wprowadzanie danych do programu bibliotecznego
PROGMAN.
 Bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej.
 Bieżące prowadzenie rejestru ubytków.
 Systematyczne wykreślanie ubytków.
 Selekcja zbiorów - inwentaryzacja ubytków.
 Konserwacja zbiorów - oprawa i naprawa książek.
 Prenumerata czasopism.
 Prowadzenie ewidencji zaprenumerowanych czasopism.
 Ewidencja kaset i płyt.
 Przygotowanie informacji na konferencję Rady
Pedagogicznej o założeniach „Narodowego Programu
Rozwoju
Czytelnictwa”
oraz
o
bezpłatnych
pozalekcyjnych zajęcia z programowania pod nazwą
„Scratch
–
koder”
przeprowadzanych
przez
pracownika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Katowicach.
 Wypisanie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego
na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach
programu wieloletniego - „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
 Uzupełnianie
teczki
ze
scenariuszami
bibliotecznych.
 Uzupełnianie teczki z konkursami, testami.

lekcji

rok szkolny
2016/2017

- do księgi broszur 20 pozycji
- do księgi podręczników 1734 pozycji.
Opieczętowanie i wpisanie w II półroczu:
- do księgi inwentarzowej 132 pozycji (97
książki przekazane w darze, 35 książki
zakupione)
- do księgi broszur 12 pozycji
- do księgi podręczników 474 pozycji.
Wpisanie do programu bibliotecznego
PROGMAN podręczników, książek
i broszur.
Wykreślenie z inwentarza głównego
(zarówno z ksiąg jak i programu
komputerowego PROGMAN) 651 pozycji.
Przekazanie książek na makulaturę.

Zorganizowanie i przeprowadzenie
w dniach 20-24.03 Wyborów Książek.
rok szkolny
2016/2017

Systematyczne dokładanie do segregatorów
scenariuszy konkursów, lekcji, itp.
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II. Praca pedagogiczna
1. Praca z
czytelnikiem.

 Praca indywidualna z uczniem (rozmowy na temat
zainteresowań, pomoc w doborze lektur oraz pomoc
z korzystania z różnych źródeł informacji).
 Indywidualizacja działań wobec uczniów ze
szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów
niepełnosprawnych.
 Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Organizowanie w ramach tej akcji „Popołudnia
z książką” dla świetlicy szkolnej.
 Organizowanie ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga
Czytelników:
koordynowanie
etapu
szkolnego;
przygotowanie uczniów do półfinału/finału.
 Pomoc w wyszukiwaniu materiałów pomocniczych
przygotowujących do lekcji, konkursów i innych zajęć.
 Zapoznanie nowych uczniów z regulaminem biblioteki
i czytelni.
 Pasowanie na czytelnika klas 1.
 Stwarzanie warunków do zdobywania informacji
z różnych źródeł.
 Współorganizowanie konkursu dla klas 2 - „Spotkanie
z braćmi Grimm” – etap I i teleturnieju „Jeden
z dwunastu – etap II.

 Współorganizowanie Światowego Dnia Książki (m.in.
konkursów). Wykonanie dyplomów, prezentacji, kart
pracy.

wg potrzeb
rok szkolny
2016/2017
X-IV

wg potrzeb
IX
XII
X-XII

IV

Czytanie w klasie 2b i 3b oraz w I grupie
świetlicowej.
Opracowywanie i sprawdzanie testów,
opracowywanie wyników.
Koordynowanie Wielkiej Ligi Czytelników
w województwie śląskim.
Opracowanie testu kwalifikacyjnego
i przeprowadzenie i wyłonienie
półfinalistów WLC (08.03) oraz testów
przygotowujących do półfinału WLC.
Sprawdzanie testów półfinałowych z całej
Polski (21-22.04). Współorganizowanie
i przeprowadzenie VI Zabawy Rodzinnej
(27.05).
„Pasowanie na czytelnika” klasy 1a i b – 14
grudnia. Wręczenie uczniom dyplomów,
zakładek (zrobionych przez uczniów do
konkursu w ramach Światowego dnia
książki w roku szkolnym 2015/2016),
planów lekcji.
Przygotowanie pytań, krzyżówek itp. na
lekcje oraz pytań konkursowych i
dyplomów do konkursu „Spotkanie
z braćmi Grimm”.
Przeprowadzenie konkursów:
* dla uczniów z klas 4-6 i I-III Gim:
- fotograficzny Sleeveface”
- plastyczny „Portret ulubionego bohatera”
* dla uczniów z klas 1-3:
- plastyczny „Na najładniejszą zakładkę do
książki” .
Przeprowadzenie turnieju wiedzy o języku
polskim, lekturach i książkach.
Stworzenie drzewka czytelniczego –
rozdawanie cukierków.
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 Rozwijanie zainteresowań i kompetencji czytelniczych
uczniów. Wdrażanie programu czytelniczego „Z książką
w świat” dla klas czwartych.
 Prowadzenie Aktywu bibliotecznego w ramach zajęć
dodatkowych - zapoznanie z pracą biblioteki
i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 Przeprowadzenie zajęć bibliotecznych:
- „Praca ze słownikiem ortograficznym” (04.10.2016r.
– klasa 3d),
- „Gry i zabawy integracyjne” (07.12.02016r. – klasa
4a)
- Oglądanie albumów o zjawiskach przyrodniczych.
Pogadanka z nauczycielem biblioteki. (08.02.2017r –
klasa 3d),
- "Słowniki". Praktyczne wykorzystanie słownika
ortograficznego
oraz
słownika
wyrazów
bliskoznacznych. (01.03.2017r. – klasa 3d),
- Ruch obrotowy Ziemi i jego wpływ na zmiany
zachodzące w przyrodzie. Poszukiwanie informacji
w różnych źródłach przekazu. (14.03.2017r – klasa 3d)
2. Kształtowanie
zainteresowań
czytelniczych ucznia
oraz podnoszenie
kultury ogólnej.

 Reklamowanie zakupionych nowości na tablicy
informacyjnej biblioteki/ na stronie internetowej szkoły.
 Rozmowy z uczniami na temat ich zainteresowań.
 Pomoc w wyborze lektury.
 Rozmowy o książkach i ciekawych artykułach
z czasopism w czasie udostępniania księgozbioru.
 Rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową
- wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania
z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego
wyszukiwania książek na dany temat.

rok szkolny
2016/2017
wg potrzeb

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
i motywacji do czytania, rozwijanie
nawyku czytania jako formy miłego
spędzania czasu wolnego, propagowanie
czytelnictwa wśród przedszkolaków.
Rozwijanie zainteresowań umiejętności
korzystania z aparatu pomocniczego
biblioteki szkolnej, wykonywanie prac
biblioteczno-technicznych.

Rozmowy z uczniami nt. szkolne
i nie tylko podczas odwiedzin w bibliotece.
Udzielanie wskazówek jak korzystać
z księgozbioru podręcznego.
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3. Działalność
informacyjna.

 Udzielanie informacji bibliotecznych oraz porad
w wyborach czytelniczych.
 Popularyzacja biblioteki (plansze informacyjne na temat
biblioteki, gazetka ścienna oraz strona WWW
biblioteki).
 Umożliwianie wszystkim użytkownikom korzystania
z internetowych publikatorów edukacyjnych w czasie
pracy biblioteki.
 Współpraca z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką
w Katowicach.

 Współpraca z przedszkolami.

 Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną nr 25.

 Współpraca z MDKiem filia Dąb.

 Poznanie
zasad
zachowania
i korzystania z zasobów biblioteki.

się

w bibliotece

rok szkolny
2016/2017

Systematyczne zmienianie gazetki przed
biblioteką
oraz aktualizacja informacji na stronie
WWW szkoły/biblioteki.
Pomoc uczniom w tworzeniu prezentacji
multimedialnych oraz materiałów na lekcje.

IX/X

Udział w akcji „Zaczytani” przekazanie
215 książek do szpitali dziecięcych.
Udział 11 uczniów z klasy 2a, b i c
w innowacji pedagogicznej –
z programowania „Scratch – koder.”
Udział w lekcji bibliotecznej
zorganizowanej w PBW – klasa 1a i b.
Przeprowadzenie wraz z wychowawcą
świetlicy w listopadzie lekcji bibliotecznej
dla przedszkoli nr 21,25 i 57 oraz
prywatnych przedszkoli „Papa Smerf”
i „Madzik kids” – „Czytelnicze potyczki”.
Udział w lekcji bibliotecznej w MBP25
uczniów klas 2a i c w ramach Dzieci
Tysiąclecia – Integracja „Spotkania
z książką” (11.05- „Światowy Dzień
Książki. Zasoby biblioteki miejskiej”) oraz
uczniów klasy 2c i d
Udział uczennicy klasy 3c w konkursie
X Festiwal Bajek Polsko-Czeskich.
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4. Umożliwienie
uczniom korzystania
z nowoczesnych
technologii
informacyjnych.

III. Współpraca ze
środowiskiem
szkolnym

 Korzystanie z pracowni ICIM.
 Korzystanie z multimedialnych programów podczas
indywidualnych zajęć uczniów.
 Udostępnianie przydatnych stron internetowych.

 Współpraca z nauczycielami w poznawaniu uczniów
i ich zainteresowań czytelniczych.
 Informowanie nauczycieli o nowościach pedagogicznych.
 Udzielanie pomocy nauczycielom w organizowaniu
lekcji, konkursów, akademii.
 Współpraca z rodzicami, informowanie o czytelnictwie
dzieci.
 Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
 Współpraca z wychowawcami świetlicy:
- współorganizowanie V Miejskiego Konkursu
Edukacyjnego „Magiczne wiersze L.J. Kern”,
współorganizowanie
Miejskiego
Konkursu
„Bezpieczna droga do szkoły” (22.03.2017r),
- opracowanie scenariusza, regulaminu, pytań,
prezentacji, dyplomów i podziękowań do VI Miejskiego
konkursu
Edukacyjnego
„Magiczne
wiersze”
D. Wawiłow.
 Współpraca z nauczycielem w wydawaniu gazetki
szkolnej „Myśl-nick” w ramach zajęć dodatkowych.
 Pomoc w redagowaniu i układaniu protokołów Rady
Pedagogicznej.
 Pomoc w pieczętowaniu i wypisywaniu legitymacji
szkolnych dla uczniów klas pierwszych.

rok szkolny
2016/2017

Z komputerów w I półroczu skorzystało
1227 uczniów:
z klas 1-3 – 425,
z klas 4-6 – 317
z klas gim. – 485
Z komputerów w II półroczu skorzystało
985 uczniów :
z klas 1-3 – 269,
z klas 4-6 – 327
z klas gim. – 389

rok szkolny
2016/2017
Opracowanie pytań, przygotowanie
prezentacji, dyplomów i podziękowań.
XI
III-IV

Pomoc w przeprowadzeniu konkursu,
napisaniu i drukowania protokołów oraz
numerków na stoliki.
Systematyczne wydawanie gazetki szkolnej
w tym wydania specjalnego z okazji 40lecia szkoły.
Wydanie numeru specjalnego w języku
angielskim gazetki w ramach projektu
Erasmus+ (wizyta gości w Polsce).
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IV. Samokształcenie

 Prowadzenie wraz z nauczycielem polonistą zajęć
w ramach
Środowiskowego
Programu
Profilaktycznego Dzieci Tysiąclecia – Integracja –
„Biblioteczne inspiracje - promowanie czytelnictwa
wśród dzieci młodszych”.
 Przepisywanie zastępstw na stronę www szkoły.
 Stała aktualizacja zajęć dodatkowych na stronie www
szkoły.
 Opieka nad uczniami podczas:
- wycieczki do Krasiejowa (17.10) – 2a,
- wyjścia do kina (7.11) – 6a,
- przedstawienia szkolnego „Królewna Śnieżka” (7.12)
– 2b,
- wyjścia do Miejskiego Przedszkola 21 (9.12) – 4a i b,
- wyjścia do kina (17.03) – 6a.
 Udział 28.11 jako juror w konkursie: „Ilustracje do
ulubionego wiersza Jana Brzechwy” dla klas 1-3.
 Udział 15.12 wraz z chórem nauczycieli w jasełkach
szkolnych.
 Udział 30.11-02.12 jako członek komisji nadzorującej
w próbnym egzaminie gimnazjalnym.
 Udział 21.03 jako juror w konkursie „Odblaskowy
gadżet”.
 Udział 19.05 jako juror w konkursie „Ryneczek
europejski”.
 Stworzenie scenariusza gry terenowej na potrzeby IV
Środowiskowych Spotkań edukacyjnych.
 Udział 07.03 w Dniu Otwartym Szkoły.
 Gromadzenie literatury z zakresu bibliotekoznawstwa
rok szkolny
i informacji naukowej.
2016/2017
 Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach
wg
i warsztatach.
harmonog. szkoleń

Prenumerata czasopisma „Biblioteka
w szkole”.
Udział w konferencji z cyklu Edukacja
Muzealna (24.10.2016r.)
Udział w szkoleniu:
- „Jak dobrze napisać wniosek do
7

Średnia wypożyczeń uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum w I półroczu 2016/2017
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” (03.10.2016r.),
- Lektury to nie bzdury…” (30.11.2016r.).
Udział jako prelegent w konferencji
poświęconej czytelnictwu zorganizowanym
przez WOM –
„Motywowanie do czytania – czyli proste
pomysły jak zachęcić uczniów do sięgania
po książkę” (12.12.2016r.)
Udział w konferencji z cyklu Edukacja
Muzealna (06.03.2017r.).
Udział w szkoleniu „Współpraca
z rodzicami” (10.04.2017r).
Udział w konferencji organizowanej przez
MBP Bytom „Zakochaj się w bibliotece”
wystąpienie jako prelegent z referatem
„Motywowanie do czytania – czyli proste
pomysły jak zachęcić uczniów do sięgania
po książkę” (24.04.2017r).
Kolor czerwony – zadania zrealizowane w I półroczu
Kolor fioletowy – dodatkowe zadania zrealizowane w I półroczu
Kolor niebieski – zadania zrealizowane w II półroczu
Kolor zielony – dodatkowe zadania zrealizowane w II półroczu
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1a

1b

2a

2b

2c

2d

3a

3b

3c

3d

3e

4a

4b

4c

5a

5b

5c

6a

6b

liczba wypożyczeń na
klasę z podręcznikami
liczba wypożyczeń na
klasę bez podręczników

73

38

107 148

91

75

37

116

64

73

70

278 209

85

224 229

69

76

56

30

82

130

71

65

21

99

46

66

53

68

39

15

44

59

19

liczba uczniów

17

8

25

18

20

10

16

17

18

7

17

21

17

7

18

17

liczba czytelników

17

8

25

17

20

10

16

17

18

7

17

21

17

7

18

Ia

Ib

Ic

IIa

IIb

IIIa

IIIb

93

242 250 260 245 245

16

33

76

93

26

10

32

47

47

16

33

5

23

18

18

20

19

18

18

15

16

17

5

23

16

18

20

19

18

18

11

14

średnia na ucznia

3,29 3,8

3,3

7,2

3,6

6,5

1,3

5,8

2,6

9,4

3,1

3,2

2,3

2,1

2,4

3,5

3,8

3,3

5,2

1,4

0,5

1,7

2,6

2,6

1,1

2,1

średnia na czytelnika

3,29 3,8

3,3

7,6

3,6

6,5

1,3

5,8

2,6

9,4

3,1

3,2

2,3

2,1

2,4

3,5

3,8

3,3

5,8

1,4

0,5

1,7

2,6

2,6

2,4

2,4

Średnia wypożyczeń uczniów klas 1-6 SP i I-III gim. w II półroczu
2016/2017
1a

1b

2a

2b

2c

2d

3a

3b

3c

3d

3e

4a

4b

4c

5a

5b

5c

6a

6b

Ia

Ib

Ic

IIa

IIb

IIIa

IIIb

liczba wypożyczeń na
klasę bez podręczników

20

20

35

67

57

31

32

59

90

47

52

38

21

15

38

89

7

52

71

36

32

65

16

65

31

14

liczba uczniów

17

7

25

17

20

10

16

17

18

7

17

21

16

7

18

16

5

23

18

17

20

19

18

19

13

16

liczba czytelników

17

7

25

17

20

10

16

17

18

7

17

21

16

7

18

16

5

23

18

17

20

19

18

19

11

14

średnia na ucznia

1,18 2,9

1,4

3,9

2,9 3,1 2,0

3,5

5,0 6,7 3,1

1,8

1,3

2,1

2,1

5,6

1,4 2,3 3,9

2,1

1,6

3,4

0,9

3,4

2,4

0,9

średnia na czytelnika

1,18 2,9

1,4

3,9

2,9 3,1 2,0

3,5

5,0 6,7 3,1

1,8

1,3

2,1

2,1

5,6

1,4 2,3 3,9

2,1

1,6

3,4

0,9

3,4

1,0

1,0
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W pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 wypożyczalnię odwiedziło 3760 czytelników, a czytelnię 5241, wypożyczono 3760 pozycji
(1657 – bez podręczników), z czego 3446 (1343 – bez podręczników) uczniom, a 314 nauczycielom.
Najwięcej książek (bez podręczników) wśród klas 1 – 3 wypożyczyła klasa 2b (130), wśród klas 4 – 6 klasa 6b (93), a wśród klas
gimnazjalnych IIa i b (47).
W drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017 wypożyczalnię odwiedziło 1639 czytelników, a czytelnię 4859, wypożyczono 1639 pozycji,
z czego 1100 uczniom, a 539 nauczycielom.
W ciągu całego roku szkolnego wypożyczalnię odwiedziło 5399 czytelników, a czytelnię 10100, wypożyczono uczniom 4546 pozycji (2443
bez podręczników), natomiast nauczyciele wypożyczyli 853 pozycji.
Najwięcej książek w II półroczu wśród klas 1 – 3 wypożyczyła klasa 3c (90), wśród klas 4 – 6 klasa 5b (89), a wśród klas gimnazjalnych Ic i
IIb (65).
W roku szkolnym 2016/2017 najwięcej książek wśród klas 1 – 3 wypożyczyła klasa 2b (197), wśród klas 4 – 6 klasa 6b (164), a wśród klas
gimnazjalnych IIb (112).
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W tym półroczu możemy zaobserwować spadek zarówno wypożyczonych książek przez nauczycieli i uczniów, jak również spadek odwiedzin
w wypożyczalni i czytelni. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:
I półrocze
2013/2014

I półrocze
2014/2015

3530

2659

2909

1657

2271
1259
1756
2607

2086
573
2191
5425

1917
992
4017
7348

1343
314
3760
5241

Książki wypożyczone przez uczniów bez podręczników
i nauczycieli
Książki wypożyczone przez uczniów bez podręczników
Książki wypożyczone przez nauczycieli
Odwiedziny w wypożyczalni
Odwiedziny w czytelni

I półrocze I półrocze
2015/2016 2016/2017

W II półroczu możemy zaobserwować spadek wypożyczonych książek przez uczniów (porównując dwa lata wstecz) oraz liczbę odwiedzin w
czytelni, natomiast wzrosła liczba książek wypożyczanych przez nauczycieli (do czego przyczyniło się realizowanie projektów w ramach Narodowego
Programu rozwoju Czytelnictwa i korzystanie z zasobów biblioteki) oraz liczba odwiedzin w wypożyczalni.
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:
I półrocze I półrocze I półrocze II półrocze II półrocze II półrocze
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Książki wypożyczone przez uczniów
i nauczycieli bez podręczników
Książki wypożyczone przez uczniów
bez podręczników
Książki wypożyczone przez nauczycieli
Odwiedziny w wypożyczalni
Odwiedziny w czytelni

2659

2909

1657

1685

1255

1639

2086

1917

1343

1216

956

1100

573
2191
5425

992
4017
7348

314
3760
5241

469
1016
4768

299
1255
5118

539
1639
4859
Sprawozdanie sporządziła:
mgr Aleksandra Kubis-Szlachta
nauczyciel bibliotekarz
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