SPRAWOZDANIE Z PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH
w II półroczu roku szkolnego 2014 / 2015
Lp.
I.

Zadania

Środki i formy realizacji

Termin

Uwagi

Praca pedagogiczna
1. Praca z czytelnikiem.

 Praca indywidualna z uczniem (rozmowy na
temat zainteresowań, pomoc w doborze lektur
oraz pomoc w korzystaniu z różnych źródeł
informacji).
 Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Organizowanie
w
ramach
tej
akcji
„Popołudnia z książką” dla świetlicy szkolnej.
 Organizowanie konkursu Wielka Liga
Czytelników dla klas gimnazjalnych oraz
koordynowanie ogólnopolskiego konkursu
WLC - etap szkolny; przygotowanie uczniów
do półfinału.
 Koordynowanie konkursu na terenie śląska

wg potrzeb

rok szkolny
2014/2015

X-IV

X-V

 Pomoc
w
wyszukiwaniu
materiałów
pomocniczych przygotowujących do lekcji,
konkursów i innych zajęć.

wg potrzeb

 Zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni
uczniów kl. 1 SP i I Gim.

IX/ X

Czytanie w klasie 1b,2a i 3b oraz
w I grupie świetlicowej
Opracowywanie i sprawdzanie testów,
opracowywanie wyników – tablica przez
biblioteką i na stronie WWW szkoły
Przygotowanie testów sprawdzających
wiedzę uczniów do półfinału WLC
klasy 1-3 i 4-6

„Pasowanie na czytelnika” klasy 1a,b,c,d,e
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 Stwarzanie warunków do zdobywania
informacji z różnych źródeł.
 Współorganizowanie konkursu dla klas 2 „Spotkanie z Andersenem” – etap I
i teleturnieju „Jeden z dziewięciu” – etap II.
 Współorganizowanie konkursu dla klas 3 „Spotkanie z braćmi Grimm” – etap I
i teleturnieju „Jeden z dziewięciu” – etap II.
 Przeprowadzenie wraz z wychowawcą
świetlicy lekcji bibliotecznej dla przedszkola
nr 57 „Przyjaciele ślimaczka”.
 Przygotowanie uczniów klasy 3a i 3b do
wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie
„XIV Turniej o Puchar Dyrektora SP 1 – na
tropach bohaterów baśni – baśnie z północy
Polski”.
 Opracowanie i wdrażanie w ramach zajęć
świetlicowych i bibliotecznych programu
własnego „Z książka w świat” dla klas 4.
 Współorganizowanie konkursu z języka
polskiego dla gimnazjalistów „Od słowa do
słowa”.
 Praca z aktywem bibliotecznym.

X-XII
Przygotowanie pytań, krzyżówek itp. na
lekcje oraz pytań konkursowych
X-I

XII

Lekcja z użyciem tablicy multimedialnej

XII

Przygotowanie testów sprawdzających
wiedzę uczniów nt. konkursowych baśni

I-IV

III

rok szkolny
2014/2015

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
i motywacji do czytania, rozwijanie
nawyku czytania jako formy miłego
spędzania czasu wolnego
Wykonie prezentacji, zadań konkursowych,
zadań do TIK-u oraz dyplomów
i podziękowań
Rozwijanie zainteresowań umiejętności
korzystania z aparatu pomocniczego
biblioteki szkolnej, wykonywanie prac
biblioteczno-technicznych
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 Przeprowadzenie lekcji bibliotecznej w klasie
3a i 3b „Jak zbudowana jest książka?”
 Przygotowanie uczniów do międzyszkolnego
konkursu „Karlsson z Dachu w Szkole
Dobrych Manier”.
 Współorganizowanie na terenie szkoły
Światowego Dnia Książki:
- konkurs plastyczny dla klas 1-3 SP „Na
najładniejszą zakładkę książkową”
- konkurs fotograficzny dla klas 4-6 i I –III Gim
„Przyłapani na czytaniu”
- konkurs literacki dla klas I –III Gim „Skąd
znam ten cytat? i dla klas 4-6 „Skąd znam
tego bohatera?
- czytanie przez uczennice klasy 4a wierszy
i opowiadań związanych z książkach w klasach
1-3 SP,
- wymiana książek.
 Współorganizowanie finału Wielkiej Ligii i IV
Wielkiej Zabawy Rodzinnej na wydziale
teologicznym.

II / III

III/IV

20.04

25.04

Wykonanie prezentacji do lekcji, kart
pracy, scenariusza lekcji
Przygotowanie testów sprawdzających
wiedzę uczniów. Zdobycie przez uczniów
IV miejsca

Opracowanie scenariusza, regulaminów
konkursów, wykonanie dyplomów
i podziękowań dla uczniów, zakup nagród,
wykonanie gazetki przed biblioteką (m.in.
cytaty o książkach, wiersze)

Zachęcenie uczniów do udziału w Zabawie,
rozdanie ulotek,
Zachęcenie uczniów gimnazjum do udziału
w konkursie „ZŁOTE OKO”, czyli Zostań
Rodzinnym Sherlockiem Holmesem.
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2. Kształtowanie
zainteresowań
czytelniczych ucznia oraz
podnoszenie kultury
ogólnej.

3. Działalność
informacyjna.

 Reklamowanie zakupionych nowości na
tablicy informacyjnej biblioteki.
 Rozmowy z uczniami na temat ich
zainteresowań.
 Pomoc w wyborze lektury.
 Rozmowy o książkach, ciekawych artykułach
z czasopism
w
czasie
udostępniania
księgozbioru.
 Wyrabianie
nawyku
samodzielnego
korzystania z księgozbioru podręcznego.
 Zorganizowanie kiermaszu książek używanych.

rok szkolny
2014/2015

VI / VIII

28.08 – kiermasz dla I gim.
22-24.06 – kiermasz dla klas 5-6 SP
i II-III Gim

 Przeprowadzenie w szkole Ogólnopolskich
Wyborów Książek.

11.03

Sporządzenie sprawozdania z wyborów
(przesłanie ich do wydawnictwa
„Biblioteka w szkole”) oraz opracowanie
wyników (dostępne na stronie WWW
szkoły)

 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.
 Poznanie zasad zachowania się w bibliotece i
korzystania z zasobów biblioteki.
 Opracowanie
regulaminu
wypożyczania
podręczników.

IV

rok szkolny
2014/2015

Gazetka przed biblioteką

Rozmowy z uczniami nt. szkolne
i nie tylko podczas odwiedzin w bibliotece

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

4

 Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną Nr
14 i 25.

 Współpraca z Pedagogiczną
Wojewódzką w Katowicach.

Biblioteką

IX-I
III

Udział klas 1,2,3 i 6c w lekcjach
bibliotecznych
Udział w lekcji bibliotecznej uczniów klas
4 w ramach programu „Z książką w świat”

rok szkolny
2014/2015

Udział w konkursie „Narysuj mi baranka”
(zajęcie przez ucznia klasy 2a II miejsca
oraz przez uczennice klasy 3a i b
wyróżnienia)
oraz w akcji „Zaczytani”
(przekazie 522 książek)

 Współpraca z przedszkolami

II.

4. Umożliwienie uczniom
korzystania
z nowoczesnych
technologii
informacyjnych.

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

Prace organizacyjnotechniczne

 Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki
szkolnej.
 Sporządzanie
miesięcznych
wykazów
czytelnictwa oraz analiza czytelnictwa za I i II
półrocze.

1. Planowanie
i sprawozdawczość.

Czytanie opowiadania „Franklin idzie do
szkoły” w MP 21 i 85

rok szkolny
2014/2015

Z komputerów w I półroczu skorzystało
1263 uczniów :
z klas 1-3 – 339,
z klas 4-6 – 388
z klas gim. – 536
W ciągu całego roku szkolnego 2014/2015
z ICIM skorzystało 2384 uczniów
w tym II półroczu z komputerów
skorzystało 1121 uczniów :
z klas 1-3 – 264
z klas 4-6 – 345
z klas gim. – 512

IX
co miesiąc

Miesięczna statystka umieszczana na
stronie WWW szkoły
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 Opracowanie
półrocznego
i
rocznego
sprawozdania z pracy biblioteki.
 Aktualizacja kart czytelników oraz założenie
kart dla uczniów kl.1SP i I Gim.
 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.
 Zmiana dekoracji w bibliotece i na gazetce
bibliotecznej.
 Zakończenie działalności biblioteki w roku
szkolnym; odbiór książek i sprawdzenie ich
stanu.
2. Udostępnianie,
statystyka, gromadzenie,
opracowanie,
selekcjonowanie
i konserwacja zbiorów.

 Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni
i czytelni.
 Statystyka dzienna, miesięczna, półroczna
i roczna.
 Uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości
finansowych oraz pozyskiwanie darów.
 Zakładanie kart książek i kart katalogowych.
 Opracowanie nowych nabytków – klasyfikacja,

I / VI
IX

rok szkolny
2014/2015

Wpisanie
do księgi inwentarzowej 8 pozycji (książki
przekazane w darze),
do księgi broszur 15 pozycji,
do księgi nośników elektronicznych
4 pozycje,
do księgi podręczników 90 pozycji,
do księgi zbiorów dokumentów
specjalnych 10 pozycji.

IX

rok szkolny
2014/2015

Praca z czytelnikiem
Sporządzanie w programie Excel statystyki
wypożyczeń, wykresy na stronie WWW

Wpisywanie do księgi podręczników-
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III.

katalogowanie,
pieczętowanie
nowo
opracowanych książek.
Wprowadzanie
danych
do
programu
bibliotecznego PROGMAN.
Bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej.
Bieżące prowadzenie rejestru ubytków.
Systematyczne wykreślanie ubytków.
Uzgadnianie
wartości
księgozbioru
z ewidencją księgowości.
Selekcja zbiorów (kaset video i broszur) inwentaryzacja ubytków.
Melioracja
księgozbioru
głównego
i podręcznego.
Konserwacja zbiorów - oprawa i naprawa
książek.
Prenumerata czasopism.
Prowadzenie ewidencji zaprenumerowanych
czasopism.
Ewidencja kaset i płyt.

darmowych podręczników MEN
rok szkolny
2014/2015
Wpisywanie 16678 książek z inwentarza
głównego do programu bibliotecznego
PROGMAN
Rozpoczęcie oklejania kodami książek.

I-III

3. Organizacja warsztatu
dydaktycznego.

 Uzupełnianie teczki ze scenariuszami lekcji
bibliotecznych.
 Uzupełnianie teczki z konkursami, testami.

rok szkolny
2014/2015

Współpraca ze
środowiskiem szkolnym

 Współpraca z nauczycielami w poznawaniu
uczniów i ich zainteresowań czytelniczych.
 Informowanie
nauczycieli
o nowościach
pedagogicznych.

rok szkolny
2014/2015

Przeprowadzenie selekcji broszur i kaset
video

Wykaz nowości na stronie internetowej
szkoły oraz w pokoju nauczycielskim

 Udzielanie
pomocy
nauczycielom
w organizowaniu lekcji, konkursów, akademii.
 Współpraca z rodzicami, informowanie
7

o czytelnictwie dzieci.
 Pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela.
 Współpraca z nauczycielem w wydawaniu
gazetki szkolnej „Myśl-nick”.
 Pomoc w redagowaniu planu lekcji oraz planu
zajęć dodatkowy w tym Dzieci Tysiąclecia.
 Doraźne zastępstwa i opieka nad uczniami
podczas wyjść do MBP 14, kina, MDK-u,
teatru, SP 65, WOM-u.

IX

wg potrzeb

Strona internetowa oraz tablica
informacyjna

MBP 14 – 1b, 2a, 3a, 6c
Kino – 1b
MDK – 2a i 4a
Teatr – 1b
SP 65 -3a i b
WOM – 1b,3b,4a i b

 Pomoc w pasowaniu na świetlika.
 Pomoc w redagowaniu i układaniu
protokołów RP oraz w przepisywaniu
jadłospisu na stronę WWW, informacji
o obiadach oraz przepisywanie zastępstw na
stronę WWW szkoły.
 Współpraca z wychowawcami świetlicy
współorganizowanie
III
Miejskiego
Konkursu Edukacyjnego „Magiczne wiersze
Wandy Chotomskiej”.
- udział jako juror w świetlicowym „Mam
talent”
- pomoc w przebiegu i organizacji miejskiego
konkursu „Bezpieczna droga”

Jadłospis przepisywany do końca marca

XI

Opracowanie pytań, przygotowanie
prezentacji, dyplomów i podziękowań

26.02
04.03

Wykonanie numerków dla uczniów,
pilnowanie uczniów na stołówce szkolnej
podczas przerwy oraz podczas zdań
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 Udział 14.11 jako juror w konkursie:
„Wiersze Jana Brzechwy pędzlem malowane”
dla klas 1-3 SP.
 Udział 8.12 jako juror w konkursie: ”Kolęd
i pastorałek” dla klas 1-3 SP.
 Udział 17.12 jako juror w konkursie
organizowanym przez SKE „Stroje ludowe”
 Udział wraz z chórem nauczycieli w jasełkach
szkolnych
oraz
w konkursie
„Kolęd
i pastorałek”
 Udział 03.03 jako juror w konkursie „Makieta
ruchu drogowego”.
 Udział 20.03 jako juror w konkursie „Witamy
wiosnę”.
 Udział 24.03 jako juror w konkursie miejskim
„Bajkowy Świat Europy”.
 Udział 09.04 jako juror w Przeglądzie Małych
Form Teatralnych”.
 Udział 13.05 jako juror w konkursie szkolnym
UE.
 Udział w balu karnawałowym dla klas 1-3 SP
 Udział w Dniu Otwartym Szkoły.
 Udział w lekcji klasy 2b.

IV.

Samokształcenie

27.01
25.02
26.02

 Udział jako członek komisji nadzorującej
w egzaminie gimnazjalnym.
 Udział w hospitacji diagnozującej w klasie 6c.
 Udział w III Środowiskowych Spotkaniach
Edukacyjnych.

21-22.04

 Gromadzenie
literatury
z
zakresu
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

rok szkolny
2014/2015

20.05
22.05

Udzielenie wywiadu uczniom o pracy
nauczyciela bibliotekarza

Wykonanie prezentacji, występ z chórem
Favori, opieka nad uczestnikami
w sportowej zabawie rodzica z dzieckiem
Prenumerata czasopisma „Biblioteka
w szkole”
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 Udział w konferencjach
kursach i warsztatach.

szkoleniowych,

„Opieka nad dzieckiem chorym na
cukrzycę w placówce oświatowej”(18.09.2014r.),
„Współpraca z rodzicami”
(02.12.2014r.)
„Narkotykowe dylematy”
(20.01.2015r.)
Udział w XI Forum Bibliotekarzy woj.
śląskiego „Biblioteka – priorytety i
pomysły” (27.03.2015r.)

wg
harmonogramu
szkoleń

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

1b

1c

1d

1e

2a

2b

2c

3a

3b

3c

4a

4b

5a

5b

6a

6b

6c

Ia

Ib

IIa

IIb

IIc

IIIa

IIIb

liczba
wypożyczeń
na klasę

50

60

41

59

45

79

56

27

70

81

22

60

97

48

55

24

50

22

51

29

40

31

80

16

23

liczba
uczniów

17

18

18

6

18

21

14

6

20

13

5

24

19

24

20

15

9

24

15

16

19

18

17

19

20

liczba
czytelników

17

18

18

6

18

21

13

6

18

13

5

23

18

22

18

14

8

21

13

14

16

17

17

19

20

średnia na
ucznia

2,94

3,3

2,3

9,8

2,5

3,8

4,0

4,5

3,5

6,2

4,4

2,5

5,1

2,0

2,8

1,6

5,6

0,9

3,4

1,8

2,1

1,7

4,7

0,8

1,2

średnia na
czytelnika

2,94

3,3

2,3

9,8

2,5

3,8

4,3

4,5

3,9

6,2

4,4

2,6

5,4

2,2

3,1

1,7

6,3

1,0

3,9

2,1

2,5

1,8

4,7

0,8

1,2
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W drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015 wypożyczalnię odwiedziło 1016
czytelników, a czytelnię 4768, wypożyczono 1685 pozycji, z czego 1216 uczniom, a 469
nauczycielom.
Najwięcej książek wśród klas 1 – 3 wypożyczyła klasa 3b (81) , wśród klas 4 – 6 klasa
4b (97), a wśród klas gimnazjalnych IIc (80). Należy również podkreślić, że klasa 1d ze
stanem klasy 6 uczniów wypożyczyła 59 pozycji czyli ok. 10 książek na jednego ucznia, jest
to najlepszy wynik w całej szkole.

1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 5a 5b 6a 6b 6c Ia Ib IIa IIb IIc IIIa IIIb

Porównując II półrocze roku szkolnego 2013/2014 z II półroczem roku szkolnego
2014/2015 zauważamy dalszy spadek wypożyczanych książek przez nauczycieli o 265
pozycji, spadło także: czytelnictwo wśród uczniów o 1178 pozycji, ilość odwiedzin
w wypożyczalni (o 124) i czytelni (o 731).
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:

I
I
II
II
półrocze półrocze półrocze półrocze
2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015
Książki wypożyczone przez uczniów
i nauczycieli
Książki wypożyczone przez uczniów
Książki wypożyczone przez nauczycieli
Odwiedziny w wypożyczalni
Odwiedziny w czytelni

3530

2967

2284

1685

2271
1259
1756

2394
573
2191

1550
734
1140

1216
469
1016

2607

5425

5499

4768
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Poniższa tabela przedstawia stan czytelnictwa za 4 lata:

2011/2012 2012/2013 2013/2014
Ogółem wypożyczenia
uczniów i nauczycieli
Wypożyczenie w II półroczu
Wypożyczenie uczniów
Wypożyczenie uczniów
w II półroczu
Wypożyczenie nauczycieli
Wypożyczenie nauczycieli
w II półroczu
Odwiedziny w wypożyczalni
Odwiedziny w wypożyczalni
w II półroczu
Odwiedziny w czytelni
Odwiedziny w czytelni
w II półroczu

2014/2015

4785

5409

4922

4652

2263
3180

1879
3490

2284
3245

1685

1480

1219

1550

1216

1605

1919

1677

1042

783

660

734

469

4310

4497

2629

3207

2101

2741

1140

1016

4176

5272

10515

10193

2088

2665

5499

4768

3610

Sprawozdanie sporządziła:
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