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WYZWANIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM 
2016/2017



NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Termin składania wniosku do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego 
– 31.10.2016 r.

Termin składania sprawozdań wojewodzie przez organy prowadzące szkoły 
– 15.01.2017 r. 

Informacje - strona internetowa biblioteki, 
dział : Dla bibliotekarzy/Aktualności/Rządowe programy promocji czytelnictwa 



BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W roku szkolnym 2016/2017 ewidencji podlegać będą podręczniki do klas I, II, III 
szkoły podstawowej otrzymywane z MEN oraz podręczniki do klas IV i V szkoły 
podstawowej i klas I i II gimnazjum zakupione z dotacji celowej. W tym też znajdują się 
podręczniki do nauki języka nowożytnego. 

Temat bezpłatnych podręczników poruszymy na Forum 7 grudnia 2016 roku 
z uwzględnieniem problemu ich ubytkowania.

Informacje - strona internetowa biblioteki, 
dział : Dla bibliotekarzy/Aktualności / Darmowy podręcznik



Priorytet Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych 
wśród dzieci i młodzieży.

Priorytet długofalowy „Zmiana przez czytanie” zapowiedziany przez 
Ministra Edukacji Narodowej podczas podsumowania Ogólnopolskiej 
Debaty o Edukacji w Toruniu 27 czerwca 2016 roku. 

PRIORYTETY MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ



OFERTA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 

2016/2017



FORUM NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY 
SZKOLNYCH

4 spotkania w roku szkolnym

7 grudnia 2016 r., godz: 12:00  - „Czytelnictwo w dobie nowych technologii”

Na forum prezentowane będą m.in wyniki ankiety dotyczącej pracy biblioteki szkolnej .



WARSZTATY, SEMINARIA, KONSULTACJE



WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE 

ORGANIZOWANE PRZEZ W-M BP W OLSZTYNIE

Trzy nowe tematy:

1. Lapbook jako forma nauki poprzez zabawę

2. Dialog ucznia z nauczycielem o książce zaproszeniem do myślenia 
i kreatywnego odczytywania tekstu literackiego 

3. Dyskusja o książce sposobem na jej promocję 



Warsztat 2 i 3 jest odpowiedzią na cele edukacji polonistycznej zawarte 
w podstawie programowej. 

„Ważnym celem edukacji polonistycznej na I i II  etapie  edukacyjnym jest rozwijanie 
u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania 
i rozmawiania o przeczytanych utworach  oraz korzystanie z bibliotek.
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia na III i IV etapie edukacyjnym  
należy czytanie rozumiane jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania 
i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do 
osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa 
w życiu społeczeństwa.”



Aby uczestniczyć w warsztacie należy wypełnić formularz rejestracyjny.

O terminie rozpoczęcia warsztatu każdy zainteresowany zostanie 
poinformowany indywidualnie. 

Uczestnik otrzymuje potwierdzenie udziału w warsztacie.

https://docs.google.com/forms/d/1Z5pi3PEDjx1FZ7kYpotId_lWGJQoOqi1XKx_9Mb2KbY/edit?usp=sharing


WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE 
PROWADZONE PRZEZ OSOBY Z ZEWNĄTRZ

9 grudnia 2016 roku (piątek) 
warsztat „Piksele, głos druku kontra atrament” 

Barbara Morawiec,  redaktor naczelna serwisu  Lustro Biblioteki

Spotkanie będzie poświęcone książce elektronicznej (e-book), 
książce do słuchania (audiobook) oraz książce drukowanej. 



WARSZTATY Z ZAKRESU TIK 
ORGANIZOWANE PRZEZ W-M BP



ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE 
DOTYCZĄCE CZYTELNICTWA



ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE 
POPULARYZUJĄCE CZYTELNICTWO



KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA BIBLII

II EDYCJA – KWIECIEŃ 2017 r.
GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE



PROJEKT SIENKIEWICZ





OSOBA DO KONTAKTU:

Maria Wiśniewska:

e-mail: mwisniewska@wmbp.olsztyn.pl , tel. (89) 5273941
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