
29 września 2020 r.



PROGRAM - część I
godz. 11:00 - 12:00

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2020/2021 -Sylwia Czacharowska, Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w 
Olsztynie 

2. Praca biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 - Maria Wiśniewska, 
Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie 

3. Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza – retrospekcja i wnioski
– Beata Śliż, III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie 



PROGRAM - część II
godz. 12:15 - 13:15 

1. Egzamin maturalny - analiza wyników. Wspomagająca rola bibliotekarza szkolnego w 
przygotowaniu do matury - Maria Wiśniewska, Warmińsko – Mazurska Biblioteka 
Pedagogiczna w Olsztynie 

1. Dyskusyjny Klub Książki w szkole, czyli jak czerpać satysfakcję z niepłatnych zajęć 
pozalekcyjnych? - Anita Sokólska, Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Olsztynie

1. Oferta wspomagania pracy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych przez W-M BP w Olsztynie 
– Maria Wiśniewska, Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie 



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2020/2021

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 
przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z 
uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i 
efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.



Priorytety Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty 
w roku szkolnym 2020/2021

1. Efektywność nauczania w kontekście realizacji podstawy 
programowej.

2. Realizacja zadań szkoły w obszarze udzielania uczniom 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej i oceny jej 
efektywności.

3. Realizacja praw dziecka.







Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach 
ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 

przyrodniczej i matematycznej. 
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności 

uczniów.

Metoda projektu

WebQuest

metody  rozwijają u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność



Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów 
cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. 

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

„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 ….. MEN, sierpień 2020 r.)



Działania wychowawcze szkoły. 
Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i 

respektowanie norm społecznych

• listy Barbary Rosiek („Pamiętnik narkomanki”) w sprawie 
uzależnień – do młodzieży i rodziców - „Biblioteka w szkole” nr 
9/2020 r.

• wykorzystanie terapeutycznej funkcji książki – dyskusja o 
problemach młodzieży, wartościach na bazie książek

• wartość śmiechu w edukacji



PAŹDZIERNIK -

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 



NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA  
NA LATA 2021 – 2026-

brak informacji


















