SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
W roku szkolnym 2013/2014 wypożyczono 4922 pozycji, z czego 2284 w drugim
półroczu. Uczniowie wypożyczyli 3245 książek w tym 1550 w II półroczu. Nauczyciele
wypożyczyli 1677 książki, z czego 734 w II półroczu. Najwięcej książek w II półroczu wśród
klas 1 – 3 wypożyczyła klasa 1a (185), wśród klas 4 – 6 klasa 6a (112), a wśród klas
gimnazjalnych— Ic (84).

W ciągu całego roku szkolnego wypożyczalnię odwiedziło 2629 czytelników (1140 II półrocze), a czytelnię 10515 osoby (5499– II półrocze).
Porównując tegoroczny stan czytelnictwa ze stanem czytelnictwa z ubiegłego roku,
wśród uczniów i nauczycieli można zauważyć spadek poziomu czytelnictwa o 487 pozycje,
(z czego 245 to książki wypożyczone przez uczniów, a 242 to książki wypożyczone przez
nauczycieli) tym samym spadła również ilość osób odwiedzających bibliotekę Wzrosła
natomiast (o 5243) ilość osób korzystających z czytelni. (Szczegółowe dane przedstawia
poniża tabela i wykres.
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W drugim półroczu nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcom świetlicy
i nauczycielem wychowania fizycznego przeprowadził kolejne etapy konkursu „Wielka Liga
Czytelników” dla klas 1-6 SP i I – III gim.
Uczniowie klas 1-3 czytali książki: „Bajki” Ch. Perrault (Paluszek, Wróżki, Knyps
z Czubkiem) i „Czuk i Hek”. Klasy 4-6 czytały: Pinokio” i „Charlie i fabryka czekolady”,
a klasy gimnazjalne miały za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące książki: „Za minutę
pierwsza miłość”.
Zwycięzcami konkursu okazali się: wśród klas 1 – 3 Julia K. z klasy 2b, wśród klas
4 – 6 Alicja Ł. z klasy 4a, a w klasach gimnazjalnych Weronika M. z klasy Ib.
Oprócz tego nauczyciel bibliotekarz koordynował i przeprowadził na terenie szkoły
wśród uczniów klas 1-3 Międzyszkolną Ligę Czytelników, a następnie wraz z uczennicami
Julią K., Małgorzatą J. z klasy 2b i Polą D. z klasy 3b uczestniczyły w półfinale konkursu
zorganizowanym w WOM-ie w Katowicach. Nauczyciel opracował również trzy teksty do
konkursu. Ponadto nauczyiel zorganizował wraz ze Stowarzyszeniem Wielka Liga finał
konkursu międzyszkolnego Wielka Liga Czytelników oraz III Wielką Zabawę Rodzinną,
która odbyła się 31 maja na Wydziale Teologicznym w Katowicach.
Kolejny raz nauczyciel bibliotekarz – wraz z wychowawcami świetlicy i logopedą
systematycznie czytały w klasach 1 – 3 wybrane książki, m.in.: „Zuzannka z pistacjowego
domu”, „Zbyszko z Murowańca”, „Zaczarowana fontanna”, „Agnieszka opowiada bajkę”,
„Wesołe bajki”, „Karolcia” oraz wiersze tematyczne.
Ponadto nauczyciel bibliotekarz:
- przeprowadziła wraz z panią logopedą w dniu 13 lutego lekcje biblioteczną dla klasy 1a, b i
c „Pasowanie na czytelnika”,
- czytała w Miejskim Przedszkolu nr 21 opowiadanie pt. „Zima”, „Wiosna” i „Lato”,
- przygotowała testy oraz uczennice klasy 3a do konkursu międzyszkolnego „Pippi Langstrum
w szkole dobrych manier” (zajęcie III miejsca),
- przygotowała testy i uczniów klasy 3b do międzyszkolnego konkursu „Anaruk chłopiec
z Grenlandii” czyli co wiemy o Arktyce i Grenlandii. (zdobycie V miejsca)
- wzięła udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę
Pedagogiczną w Katowicach pt. „Czytanie łączy pokolenia” (uczennica klasy 2b Karolina P.
otrzymała wyróżnienie),
- koordynowała na terenie szkoły lekcje biblioteczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej Nr 14
w Katowicach (uczniowie wzięli udział w 18 lekcjach),
- na bieżąco spotykała się z aktywem bibliotecznym – przyuczała do pomocy młodszym
czytelnikom oraz wdrażała w prace biblioteczne,
- współpracowała z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Katowicach – włączyła się
w zbiórkę książek w ramach kampanii „Zaczytani” oraz zorganizowała dla świetlicy lekcję
biblioteczną pt. „W świecie musicalu”,
- w ramach „Popołudnia z książką” czytała poezję i opowiadania w I grupie świetlicowej,
- zorganizowała dla klas 2a, b i c spotkanie autorskie z panią Olgą Witek (22.05.2014r.).
Użytkownicy biblioteki (uczniowie, nauczyciele i rodzice) przez cały rok szkolny
mieli możliwość korzystania z ICIM oraz z programów multimedialnych na 4 stanowiskach
komputerowych mieszczących się w bibliotece, jak również mogli korzystać z drukarki,
skanera oraz z ksera. Z centrum korzystali rodzice, uczniowie jak i nauczyciele. Uczniowie
wyszukiwali informacje przydatne na lekcje oraz wykonywali prezentacje multimedialne.
Dostęp do Internetu jest monitorowany przez program cenzorski Opiekun Ucznia, blokujący
niestosowne, bądź szkodliwe wychowawczo treści. Z komputerów przez cały rok szkolny
korzystało 1727 uczniów w tym w II półroczu 912 (z klas 1-3 – 288, z klas 4-6 – 550, a z klas
gimnazjalnych 889).

