
23 września 2021 r.



PROGRAM - część I
godz. 11:00 - 12:30

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, praca biblioteki szkolnej
w roku szkolnym 2021/2022 
Sylwia Czacharowska, Maria Wiśniewska, W-M BP w Olsztynie 

2. Zmiany w kanonie lektur
Maria Wiśniewska, W-M BP w Olsztynie 

3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 - zasady dofinansowania
Maria Wiśniewska, W-M BP w Olsztynie 

4. Patroni roku 2021 - materiały opracowane przez W-M BP w Olsztynie
Joanna Kacprzak, Iwona Lenkiewicz, W-M BP w Olsztynie 

5. Zastępstwa w bibliotece szkolnej w kontekście zadań nauczyciela bibliotekarza szkolnego 
Maria Wiśniewska, W-M BP w Olsztynie 



PROGRAM - część II
godz. 12:45 - 14:00 

1. Wokół naszych spraw. Dyskusja na temat możliwości współpracy nauczyciela bibliotekarza 
szkolnego z rodzicami w celu zwiększania aktywności czytelniczej uczniów
Maria Wiśniewska, W-M BP w Olsztynie

2. Oferta wspomagania bibliotek szkolnych przez W-M BP w Olsztynie 
Maria Wiśniewska, W-M BP w Olsztynie



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2021/2022

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć 
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-
profilaktycznego.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, 
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w 
dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej 
kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym 
względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.



4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie 
w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, 
wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie 
w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących 
technologie informacyjno-komunikacyjne.

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności - rozwój umiejętności zawodowych w edukacji 
formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko 
naturalne.



Priorytety Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty 
w roku szkolnym 2021/2022

1. Profilaktyka chorób zakaźnych i przeciwdziałanie COVID-19 poprzez działania 
wynikające z zadań ujętych w szkolnym programie wychowawczo-
profilaktycznym opracowanym na podstawie diagnozy czynników chroniących 
i ryzyka.

2. Wsparcie uczniów w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej, 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom sytuacji kryzysowych wywołanych 
pandemią.

3. Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego - rozwój 
kompetencji cyfrowych dzieci w wieku przedszkolnym.







Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia 
w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego

Zadania nauczyciela bibliotekarza szkolnego:

• współpraca z rodzicami (organizacja pracy biblioteki powinna określać warunki  i 
zakres współpracy z rodzicami)

• wspomaganie rodziców w zakresie zwiększania aktywności czytelniczej uczniów



Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. 
Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego

i dbałości o zdrowie

Działania W-M BP:   

seminarium w ramach Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych
„Filozofowanie z uczniami sposobem na wychowywanie do 

wartości” 

(listopad/grudzień 2021 r.) 

















Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie 

w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, 
wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie 

kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne.

„Na stronie internetowej szkoły, w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty 
literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji 

lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk 
teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii..”

(Dobre praktyki  dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty ….. Warszawa, MEN, 

sierpień 2020 r.)





Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 
- rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, 

w tym uczeniu się dorosłych.





Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. 
Rozwijanie postawy odpowiedzialności

za środowisko naturalne.



PAŹDZIERNIK -

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Publikacja elektroniczna realizowana przez W-M BP

„Kreatywny e-book”. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2021 
w województwie warmińsko - mazurskim 



NOC BIBLIOTEK 2021
„Czytanie wzmacnia”

9 października 2021 r. (sobota)

spotkanie online 9.10.2021 r. na temat 

upowszechniania czytania
z Marią Deskur, prezeską Fundacji Powszechnego Czytania 









http://www.wmbp.olsztyn.pl/
http://www.wmbp.olsztyn.pl/











