
 
PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10  
 

NA ROK 2014/2015 
 
 
PRACA PEDAGOGICZNA: 
 
Zadania Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 
Termin  

Tworzenie warunków 
do zdobywania 
informacji z różnych 
źródeł. 

Wdrażanie i zachęcanie 
uczniów do systematycznego 
odwiedzania biblioteki 
szkolnej i wypożyczania 
książek. 
 
Uczenie poszanowania 
książek i podręczników oraz 
poprawnego zachowania   
w bibliotece. 

bibliotekarze cały rok 

Rozpoznawanie 
 i kierowanie 
zainteresowaniami 
literackimi, 
rozwijanie kultury 
czytelniczej. 

Inspirowanie czytelnictwa 
poprzez: 
-udzielanie porad 
 i wskazówek 
 w wyborach czytelniczych, 
-reklamowanie książek, 
-wystawy i prezentacje 
książek, 
-gazetki biblioteczne, 
-organizowanie konkursów 
czytelniczych, 
-prowadzenie lekcji 
bibliotecznych, 
-udział w akcji „Cała Polska 
czyta Dzieciom”. 

bibliotekarze cały rok 



Przygotowanie 
użytkowników do 
korzystania z różnych 
źródeł informacji i do 
samokształcenia. 

Zapoznanie z regulaminem 
biblioteki 
 i czytelni uczniów klas I 
poprzez pasowanie na 
czytelnika. 
 
Udostępnianie księgozbioru 
uczniom, oraz 
przekazywanie książek-
słowników, encyklopedii do 
pracowni przedmiotowych. 
 
Udostępnianie materiałów 
bibliotecznych na zajęcia 
edukacyjne. 
 
Pomoc w nabywaniu przez 
uczniów umiejętności 
poszukiwania, 
porządkowania i 
wykorzystywania informacji 
z różnych źródeł. 
 
Pomoc w  wyszukiwaniu 
materiałów na określony 
temat. 
 
Udzielanie wskazówek 
czytelnikom korzystającym z 
wolnego dostępu do półek. 

bibliotekarze 
 
 
 
 
 
 
bibliotekarze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bibliotekarze, 
zainteresowani 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 

II semestr 
 
 
 
 
 
 
cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok 

Rozwijanie 
zainteresowań, 
uzdolnień i 
wyzwalanie 
twórczych postaw. 

Powołanie aktywu 
bibliotecznego i łączników 
klasowych. Współpraca 
łączników klasowych z  
biblioteką. 
 
Wyróżnianie najlepszych 
czytelników 
Poprzez umieszczenie 
imiennego wykazu 
najlepszych czytelników na 
tablicy biblioteki oraz 
dyplomy na koniec roku. 
-czytelnik miesiąca w kl. I-
III i IV-VI 

bibliotekarze wrzesień 
 
 
 
 
 
co miesiąc i na 
koniec roku 
 
 
 



Współpraca ze 
środowiskiem 
szkolnym, 
pozaszkolnym, 
rodzicami. 

Pomoc w doskonaleniu 
warsztatu pracy nauczyciela. 
 
Wspieranie nauczycieli w 
rozwoju zawodowym. 
 
Informowanie o nowościach 
bibliotecznych. 
 
Pomoc w korzystaniu z 
technologii komputerowej. 
 
Współpraca z rodzicami, 
informowanie o 
czytelnictwie dzieci. 
 
Współpraca z Biblioteką 
Miejską-udział w 
konkursach, lekcjach 
bibliotecznych. 

bibliotekarze cały rok 

Doskonalenie, 
podnoszenie 
kwalifikacji, 
samokształcenie. 

Studiowanie literatury 
fachowej i czasopism 
metodycznych. 
 
Udział w konferencjach 
metodycznych, kursach, 
warsztatach. 
 
Praca w zespole 
samokształceniowym 
humanistycznym. 
 
Udział w posiedzeniach 
szkoleniowych Rady 
Pedagogicznej. 

bibliotekarze cały rok 
 
 
 
w miarę potrzeb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRACE BIBLIOTECZNO – TECHNICZNE 
 
ZADANIA SPOSOBY 

REALIZACJI 
OSOBA 
ODPOWIE- 
DZIALNA 

TERMIN  

Planowanie, 
statystyka, 
sprawozdawczość. 

Opracowanie rocznego 
planu pracy biblioteki. 
 
Prowadzenie dziennika 
biblioteki. 
 
Prowadzenie statystyki  
wypożyczeń, korzystania z 
centrum internetowego. 

bibliotekarze Cały rok 

Organizacja 
udostępniania 
zbiorów, 
gromadzenie, 
opracowywanie, 
selekcja, konserwacja. 

Uzupełnianie zbiorów w 
miarę możliwości 
finansowych. 
 
Bieżące wpisywanie 
nowych książek do 
katalogów w  programie 
komputerowym Mol. 
Selekcja zbiorów. 
 
Zbiórka używanych 
książek – akcja „Podaruj 
książkę bibliotece” 
 
Konserwacja zbiorów – 
okładanie i naprawa 
zniszczonych książek. 

bibliotekarze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bibliotekarze, 
aktyw 
biblioteczny 

w miarę 
możliwości 
 
 
na bieżąco 
 
 
 
 
 
cały rok 

Prace administracyjne Prowadzenie dokumentacji 
bibliotecznej, ewidencja 
przychodów i rozchodów. 
 
 
Aktualizacja wykazu 
uczniów i kartoteki 
czytelników. 
 
 
 
Dbanie o estetykę 
wypożyczalni i czytelni. 
 
Zakończenie działalności 
biblioteki w roku 
szkolnym – odbiór książek 
i sprawdzenie ich stanu, 
sporządzenie 
sprawozdania z 
działalności biblioteki. 

bibliotekarze cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czerwiec 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


