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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

PRZEDMIOT EWALUACJI 
 

• Działania na rzecz kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa w 

Szkole Podstawowej w Nowym Dworze.  

• Analiza stanu czytelnictwa. 

 

CELE EWALUACJI 

 

• Poznanie zainteresowań i oczekiwań czytelniczych naszych uczniów oraz zdobycie 

informacji, jakie miejsce w ich życiu zajmuje książka.  

• Upowszechnianie i poprawa stanu czytelnictwa w szkole. 

 

PYTANIA KLUCZOWE 

 

1. Jakie jest zainteresowanie czytelnictwem wśród dzieci? Jaką literaturę dzieci czytają 

najchętniej?  

2. Jakie wspólne działania zostały podjęte przez szkołę w celu podniesienia kompetencji 

czytelniczych i jaki jest efekt tych działań?  

3. Jakie działania podejmują nauczyciele, aby promować czytelnictwo?  

4. Jakie są sposoby upowszechniania czytelnictwa? 

5. Co sprzyja temu, że uczniowie czytają książki (mocne strony)? Co wpływa na brak 

zainteresowania czytaniem (słabe strony)? 

 

METODY BADAWCZE 

 

• ankiety 

• wywiad z nauczycielką – bibliotekarką 

• analiza dokumentacji biblioteki szkolnej 
 

GRUPA BADAWCZA 

 

• Uczniowie z klas III i V 

• Rodzice uczniów kl. V 

• Nauczyciele 
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II. PRÓBA ODPOWIEDZI NA PYTANIA KLUCZOWE W OPARCIU O 

MATERIAŁ BADAWCZY ZGROMADZONY  

PRZEZ ZESPÓŁ EWALUACYJNY 

 
WSTĘP 

 

Badania czytelnicze przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze miały 

na celu ustalenie stanu czytelnictwa, poznanie ogólnych zainteresowań czytelniczych uczniów 

oraz sprawdzenie w jaki sposób szkoła przyczynia się do upowszechniania czytelnictwa. 

Badaniem ankietowym objęto: 

• Trzynastu uczniów kl. III 

• Dwudziestu czterech uczniów kl. V 

• Dwudziestu czterech rodziców uczniów z kl. V 

• Dwudziestu nauczycieli naszej szkoły 

Opracowano i przeprowadzono cztery niezależne ankiety. Część pytań była identyczna we 

wszystkich grupach badawczych. Część była skierowana do konkretnych odbiorców. Ich 

szczegółowe wyniki zostały dołączone do raportu w formie aneksu. 

Przy wyborze grup badawczych kierowano się następującymi przesłankami: 

• Podział uczniów na etapy edukacyjne (edukacja wczesnoszkolna i klasy IV –VI) 

Z każdego etapu wytypowano jedną klasę: 

o Kl. III – ze względu na największe umiejętności czytelnicze spośród klas 

pierwszego etapu edukacyjnego. 

o Kl. V – ze względu na największą liczebność w drugim etapie edukacyjnym. 

Założyliśmy, iż większa liczba ankietowanych da lesze dane statystyczne. 

o Rodzice uczniów kl. V – ich odpowiedzi można skonfrontować z tym, co pisały 

ich dzieci. 

o Nauczyciele – jako ci, którzy w pracy posługują się księgozbiorem. 

• Chęć spojrzenia na problem czytelnictwa oczami wszystkich podmiotów biorących 

udział w procesie kształcenia młodego człowieka. 

 Kolejną część materiału badawczego stanowiła analiza dokumentacji biblioteki 

szkolnej. Były to sprawozdania z pracy biblioteki oraz stan czytelnictwa. 

 Ostatnim elementem badań był wywiad z nauczycielką – bibliotekarką, jako osobą, 

która o czytelnictwie w szkole wie najwięcej. 

 

AD. 1  

Jakie jest zainteresowanie czytelnictwem wśród dzieci? Jaką literaturę dzieci czytają 

najchętniej? 

 

 Mówiąc o zainteresowaniu czytelnictwem należy przyjrzeć się w pierwszym rzędzie 

statystykom wypożyczania. Na potrzebę sporządzenia tego raportu posłużono się danymi 

dotyczącymi stanu czytelnictwa z ostatnich pięciu lat. 

Jednostką jest tu wolumin/osobę. 
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Metryczka 

Rok szk. 

2016/2017 

(I semestr) 

Rok szk. 

2015/2016 

Rok szk. 

2014/2015 

Rok szk. 

2013/2014 

Rok szk. 

2012/2013 

Rok szk. 

2011/2012 

Kl. I 6,6 18,9 7,13 11,9 15,78 8,54 

Kl. II 9 12 13,3 18,8 13,28 21,2 

Kl. III 6,13 11,2 13,9 26,9 7,8 6,7 

Kl. IV 3,57 10,4 9,8 3,8 6,53 18,9 

Kl. V 4,7 5,5 7,2 14,8 8,05 12,3 

Kl. VI 3,85 9,35 11,3 5,1 8,8 18,6 

 

 
 

 Zaprezentowane wyniki wskazują, że najlepszym rokiem szkolnym pod względem 

statystyki stanu czytelnictwa był w badanym okresie rok 2013/2014. Dane z roku obecnego są 

jeszcze niepełne, dlatego trudno na dziś wskazać, czy stan czytelnictwa uległ znaczącym 

zmianom. Z dotychczasowych, szczątkowych wyników można spodziewać się dalszej poprawy 

stanu czytelnictwa. 

 Ankietowani nauczyciele na pytanie: Jak oceniasz ogólne zainteresowanie dzieci 

czytelnictwem? uznali je w większości za przeciętne (40%), a nawet małe lub bardzo małe 

(30%). Zaledwie 30% badanych stwierdziło, że zainteresowanie jest duże lub bardzo duże. 

 Nieco lepszy obraz zainteresowania czytaniem wyłania się z ankiet przeprowadzonych 

w wśród uczniów. Wynika z nich, że blisko 64% trzecioklasistów oraz ok. 91% uczniów kl. V 

czyta co najmniej raz w tygodniu w czasie wolnym. Dane te potwierdzają również wyniki 

ankiety przeprowadzonej z rodzicami (ok. 89%). 
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Na pytanie: Ile książek przeczytałeś w ciągu roku? większość dzieci (zarówno z kl. III, jak i V) 

odpowiada, że jest to wielość w przedziale od 5 do 20 (w obydwu przypadkach ok. 90% 

ankietowanych). 

 O sympatii do książek i czytania może świadczyć wielkość domowego księgozbioru. 

Takie pytanie zadaliśmy wszystkim badanym grupom. Okazało się, że w przeciętnym domu 

naszego ucznia znajdziemy zaledwie od 5 do 50 książek, co na obecne standardy wydaje się 

być małą ilością. Lepszy wynik w tym badaniu osiągnęli nauczyciele, spośród których 

zdecydowana większość ma ponad 50 pozycji w domowej biblioteczce.  

Małym zainteresowaniem objęte jest czytanie książek w wersji elektronicznej. Zaledwie 

kilka procent ankietowanych czyta książki w takiej postaci.  

Ciekawostką może być natomiast odpowiedź na pytanie: Czy książka to dobry pomysł 

na prezent dla Ciebie? Rodzice odpowiedzieli na nie w 100% „tak”. Nauczyciele i uczniowie 

kl. V w 75% „tak”.  Dzieci najmłodsze w 61% uznają książkę za dobry prezent. 

  

Podsumowując pierwszą część pytania stwierdzamy, że zainteresowanie czytaniem 

wśród dzieci naszej szkoły na chwilę obecną można uznać za przeciętne. Pewnym optymizmem 

może napawać fakt, iż dzieci wybierają czytanie jako jedną z form spędzania wolnego czasu. 

 

 W części drugiej tego pytania zajęliśmy się kwestią zainteresowań czytelniczych 

naszych uczniów. Zapytaliśmy wprost: Jakie książki/prasę czytasz w czasie wolnym? Wyniki 

badań prezentują się następująco: 

 

❖ Klasa 3: 

✓ Lektury szkolne – ok. 77% 

✓ Literatura dla dzieci, bajki – ok. 70% 

✓ Komiksy – ok. 38% 

✓ Literatura przygodowa – ok. 23% 

✓ Tygodniki, miesięczniki, czasopisma – w sumie ok. 50% badanych 

 

❖ Klasa 5: 

✓ Lektury szkolne – ok. 71% 

✓ Komiksy – ok. 50% 

✓ Fantastyka dla dzieci i młodzieży – ok. 46% 

✓ Literatura przygodowa dla dzieci młodzieży – ok. 25% 

✓ Encyklopedie, słowniki, atlasy – ok. 17% 

✓ Prasa (czasopisma, miesięczniki, tygodniki, itp…) – ok. 8% 

 

❖ Rodzice (tu pytanie brzmiało: Jakie książki/prasę Państwa dziecko czyta w czasie 

wolnym?): 

✓ Lektury szkolne – ok. 71% 

✓ Literatura przygodowa – ok. 42% 

✓ Fantastyka dla dzieci i młodzieży – 25% 

✓ Komiksy – 25% 

✓ Literatura dla dzieci – 25% 

✓ Czasopisma, miesięczniki, tygodniki, gazety codzienne – w sumie ok. 58% 
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Przytoczone dane świadczą wyraźnie, że nasi uczniowie często sięgają po lektury 

szkolne. Z drugiej jednak strony uczniowie kl. V zapytani o strategię czytania lektur w zaledwie 

58% przyznają, iż czytają je w całości. Pozostali czytają tylko fragmenty lub streszczenia. Co 

ciekawe rodzice tych uczniów zapytani o to samo w blisko 95% sądzą, iż dzieci czytają lektury 

samodzielnie. 

Z pozostałych gatunków literackich największym zainteresowaniem cieszą się komiksy, 

literatura przygodowa i fantastyka. Nie najgorzej jest też z czytaniem prasy i wszelkiego 

rodzaju czasopism. Dziwi fakt małego zainteresowania słownikami i encyklopediami. Być 

może na chwilę obecną ich alternatywą stał się Internet. 

Kończąc odpowiedź na pierwsze z pytań kluczowych przedstawiamy listę najchętniej 

wypożyczanych pozycji w bibliotece szkolnej (na podstawie wywiadu z bibliotekarką): 

 

❖ Kl. I – III: 

✓ Seria: Zaopiekuj się mną 

✓ Seria: Na pomoc zwierzakom 

✓ Przygody Koziołka Matołka 

 

❖ Kl. IV – VI: 

✓ Mikołajek – Goscinny R., Sempé J. J. 

 

Dzieci z klas I – III zdaniem bibliotekarki czytają przeważnie: bajki, opowiadania, 

baśnie, komiksy. Dzieci z klas IV – VI sięgają po lektury, opracowania, powieści przygodowe. 

 

 

AD. 2, 3, 4 

Jakie wspólne działania zostały podjęte przez szkołę w celu podniesienia kompetencji 

czytelniczych i jaki jest efekt tych działań? Jakie działania podejmują nauczyciele, aby 

promować czytelnictwo? Jakie są sposoby upowszechniania czytelnictwa? 

 

 Ostanie 2 lata to okres wytężonej pracy nad upowszechnianiem czytelnictwa w naszej 

szkole. Osobą wielce zasłużoną w tej działalności jest nasza pani bibliotekarka Celina Łazuk-

Woroniecka.  

 W punkcie tym na podstawie sprawozdań chcielibyśmy zaprezentować szereg akcji i 

działań podjętych zarówno przez bibliotekę, jak i wychowawców i nauczycieli, których celem 

było propagowanie czytelnictwa i podnoszenie kompetencji czytelniczych naszych uczniów. 

 

Podjęte działania: 

 

Rok szkolny 2015/2016 

 

❖ W ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły 

podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń” Gmina Nowy Dwór 

w 2015 r. zgodnie z umową Nr 77/2015 z dnia 30. 09. 2015 r. otrzymała dofinansowanie 

w wysokości 1300,00 złotych z wkładem własnym gminy 325,00 zł. W ten sposób 

biblioteka szkolna wzbogaciła księgozbiór o nowe pozycje wydawnicze na kwotę 
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1625,00 złotych. Zakupiono 154 pozycje z uwzględnieniem zainteresowań 

czytelniczych najmłodszych czytelników z klas I – III oraz czytelników z klas IV-VI. 

Przygotowując się do zakupu książek pytaliśmy o marzenia naszych uczniów, co 

chcieliby zobaczyć, co chcieliby przeczytać w bibliotece. Na tej podstawie każda klasa 

ułożyła listę książek i wspólnie z wychowawcami oraz nauczycielem języka polskiego 

oraz po konsultacji z Biblioteką Publiczną, ułożyliśmy listę zakupów, na której 

przeważały nowości wydawnicze. Pojawienie się nowych książek w bibliotece 

zaowocowało dużym zainteresowaniem uczniów klas I – III książką. 

Należy podkreślić, że czytelnicy z klas I – III systematycznie korzystali z nowych 

zasobów biblioteki. Wśród tych klas nastąpił wzrost wypożyczeń o 65%,  w klasach IV- 

VI  wzrost o 50%. Zwiększyło się zainteresowanie uczniów udziałem w konkursach o 

zasięgu szkolnym jak również wojewódzkim. 

 

❖ W październiku 2015 r. zorganizowano spotkanie z rodzicami, na którym 

przedstawiono prezentację multimedialną na temat: Wpływ czytania na rozwój dzieci.  

Miało ono na celu podniesienie świadomości czytelniczej rodziców. Pedagogizacja 

rodziców, przypomnienie im, jaki wpływ ma czytanie na młode umysły było niejako 

apelem, prośbą o pomoc w rozwijaniu zamiłowań czytelniczych wśród dzieci. 

 

❖ Na wzór ogólnopolskiej akcji " Cała Polska czyta dzieciom" w naszej szkole rozpoczęła 

się kampania czytania pod nazwą "Cała Gmina czyta dzieciom". Akcja miała na celu 

zarażenie uczniów bakcylem czytania, poprzez spotkania ze znanymi w naszej szkole i 

gminie osobami.  Zaproszeni goście czytali wybrany przez siebie lub dzieci fragment 

książki, bajki czy wiersze. Biblioteka szkolna zaprosiła do głośnego czytania takich 

gości jak: panią dyrektor szkoły Małgorzatę Sasimowicz, dr Kazimierza Stasiulewicz, 

pana wójta Andrzeja Humiennego, pana ppłk. Krzysztofa Pampuch oraz nauczycielkę 

języka angielskiego panią Natalię Żur, która przeczytała bajkę o Czerwonym Kapturku 

w języku angielskim dla klasy IV. Chętnie do akacji dołączyły panie pracujące w 

świetlicy Anna Kieczeń, Anna Krutul, które zaprosiły do czytania mamy naszych 

uczniów panią Karolinę Obrębską i Iwonę Stasiulewicz. 

 

❖ Zorganizowano konkurs czytelniczy dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum o tytuł 

„Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania”, którego celem było: 

✓ wyłonienie Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania 

✓ rozwijanie, utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych dzieci i młodzieży 

✓ popularyzacja literatury zakupionej w ramach programu „Książka naszych 

marzeń” 

✓ kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego 

✓ promocja czytelnictwa 

✓ budzenie zainteresowania literaturą dziecięcą i młodzieżową 

✓ stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z 

umiejętnościami innych 

✓ kształtowanie umiejętności pięknego czytania 

✓ uczenie rywalizacji w miłej atmosferze 
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❖ Dla najmłodszych uczniów z oddziałów przedszkolnych zorganizowano w ramach 

konkursu ogólnopolskiego, konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Pluszowego 

Misia pod hasłem: Przyjaciel wszystkich pluszowy Miś, którego celem było: 

✓ zainteresowanie dzieci literaturą związaną z postacią Misia 

✓ kształcenie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami plastycznymi 

✓ rozbudzanie wyobraźni plastycznej oraz własnej kreatywności 

✓ 3 najlepsze prace wyłonione przez komisję zostały przesłane na konkurs 

ogólnopolski do organizatora Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej 

Terapeutycznej Szkole Podstawowej "Bajka" w Suwałkach. 

 

❖ Przystąpiliśmy do międzyszkolnego Konkursu Głośnego Czytania „Czytanie jest w 

modzie” II edycji „Czytamy legendy piastowskie”, pod patronatem między innymi: 

Podlaskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta 

Białegostoku, Uniwersytet w Białymstoku. Naszą szkołę reprezentowało 2 uczniów: z 

klas I – III reprezentantem był Jakub Cieszkowski z klasy I A - Jakub wygrał konkurs 

na etapie szkolnym. W Białymstoku jako najmłodszy uczestnik rywalizował z 

koleżankami i kolegami z klas II i III. W konkursie tym otrzymał wyróżnienie. W 

kategorii klas IV-VI naszą szkołę reprezentowała Paulina Doroszko z klasy IV. 

 

❖ 31 maja uczestniczyliśmy w inauguracji 5. Białostockiego Tygodnia Czytania 

Dzieciom, która odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej, gdzie na scenie Opery 

Jakub Cieszkowski przeczytał fragment „Legendy o magicznej stacji” napisanej przez 

Michała Gąsowskiego ze SP 21 w Białymstoku. 

 

❖ W ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich uczniowie klasy IV 

i V wykonali plakaty promujące czytelnictwo, zaś klasa VI stworzyła prezentację o 

historii książki i prawach autorskich. Podsumowanie działań przeprowadzono na 

ogólnym spotkaniu klas IV-VI gdzie uczniowie zaprezentowali wyniki swojej pracy i 

wymienili się wiadomościami. 

 

❖ W związku z realizacją projektu edukacyjnego „Bobra Wielka by czas nie zaćmił 

pamięci”, w bibliotece szkolnej zorganizowano biblioteczkę twórczości pisarki Wandy 

Miłaszewskiej. Ze względu na cenzurę lat 50., stały się one ogólnie niedostępne – dwie 

pozycje zakupiliśmy ze środków projektu, pozyskaliśmy też inne jej książki jako 

darowizny, kilka przedrukowaliśmy. Biblioteczka Wandy Miłaszewskiej ma liczne 

grono czytelników.  

 

❖ We współpracy z panią Agatą Anną Sitko zorganizowano szkolny konkurs literacko-

plastyczny „Moja ulubiona książka!”, którego głównym celem było zachęcenie 

kolegów do przeczytania literatury, która im przypadła do gustu. Swoimi 

zainteresowaniami czytelniczymi uczniowie mogli podzielić się z kolegami w szkole. 

 

❖ W maju biblioteka szkolna przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji masowego czytania 

„Jak nie czytam, jak czytam”, którą zorganizowaliśmy w centralnym punkcie Nowego 

Dworu - w parku, aby każdy mógł doświadczyć, że czytanie może być przyjemne, że 
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czytaniem należy się chwalić. W akcji wzięło udział ok. 350 osób: uczniowie, 

nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Nowego Dworu. Gościliśmy również uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Kuźnicy, funkcjonariuszy Straży Granicznej w Nowym  

Dworze, pracowników Biblioteki Publicznej, przedstawicieli Banku Spółdzielczego, 

Urzędu Gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze oraz panią Annę 

Wojszel z grupą Cyrkplozja z Salezjańskiego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w 

Różanymstoku . 

 

❖ Przy współpracy Księgarni i Hurtowni Taniej książki z Tuliszkowa w październiku i 

kwietniu zostały zorganizowane kiermasze książek, którego celem było przede 

wszystkim kształtowanie kompetencji czytelniczych oraz zachęcenie do wzbogacenia 

domowych biblioteczek o nowości wydawnicze. 

Rok szkolny 2016/2017 

 

❖ Realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - do którego przystąpiła 

nasza szkoła oraz realizacja priorytetu MEN: upowszechniania czytelnictwa, rozwijanie 

kompetencji czytelniczych. W związku z przystąpieniem naszej szkoły do Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa, otrzymała ona 15 tysięcy złotych na zakup 

beletrystyki, nowości wydawniczych. Dzięki tym funduszom zasoby naszej szkolnej 

biblioteki znacznie wzbogaciły się, zakupiono do szkoły podstawowej 599 książek w 

tym 130 lektur. 

 

❖ Realizacja projektów czytelniczych w ramach priorytetu MEN na rok szkolny 

2016/2017: 

 

Lp. Tytuł projektu Klasa Nauczyciel realizujący 

1 Książka bramą do świata wyobraźni 0 A oddział przedszkolny Mariusz Szymanowski 

2 Książka bramą do świata wyobraźni 0 B oddział przedszkolny Anna Staworko 

3 Brzechwa – poeta dziecięcej radości I szkoła podstawowa Jolanta Hećman 

4 Brzechwa – poeta dziecięcej radości II A szkoła podstawowa Halina Karpik 

5 Brzechwa – poeta dziecięcej radości II B szkoła podstawowa Dorota Sanik 

6 Brzechwa – poeta dziecięcej radości III szkoła podstawowa Marta Stasiulewicz 

7 Książka – też jest moim przyjacielem IV szkoła podstawowa Joanna Tokajuk 

8 Chcesz poznać siebie – czytaj książki V szkoła podstawowa Natalia Żur 

9 Czytam i to nie tylko po polsku VI szkoła podstawowa Agnieszka Pers 

 

 

❖ Dzięki zaangażowaniu pani Ireny Klemienia założono i prowadzono stronę na 

Facebooku „Zespół Szkół w Nowym Dworze” promującą realizację 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz większość działań 

promujących czytelnictwo. 
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❖ Zorganizowano Dzień Głośnego Czytania – włączono się do ogólnopolskiej 

akcji „Głośnego Czytania”, we wszystkich klasach szkoły podstawowej. W akcji 

wzięli udział wszyscy nauczyciele, którzy każdą lekcję rozpoczynali czytaniem 

fragmentów książek. 

 

❖ Na wzór ogólnopolskiej akcji „Mądra szkoła czyta dzieciom” – nauczyciele klas 

0 – III w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 rozpoczynali zajęcia 

od czytania wybranych książek przez uczniów. 

 

❖ Zorganizowano konkursy promujące czytelnictwo: Szkolny Mistrz Pięknego 

Czytania – cała szkoła podstawowa, Poezji Adama Mickiewicza – klasy IV – VI 

szkoły podstawowej, Jan Brzechwa – poeta dziecięcej radości – klasy I – III SP. 

 

❖ Konkursy plastyczne: Baśnie, naturalnie! Jan Brzechwa - poeta dziecięcej 

radości, Urodzinowa kartka dla Kubusia Puchatka – klasy 0 – III oraz 

uczniowie uczęszczający na zajęcia rewalidacyjne. 

 

❖ Konkurs fotograficzny – Przyłapani na czytaniu – uczestniczyli uczniowie klasy 

I – III.  Celem konkursu było zarejestrowanie obrazów promujących 

czytelnictwo w formie fotografii, dzięki wyjątkowości zdjęć, organizatorzy 

zorganizowali stałą wystawę 18 fotografii w szkole podstawowej. 

 

❖ Uczniowie z klasy III szkoły podstawowej prowadzili „Dzienniczki lektur” zaś 

uczniowie klasy IV – VI  - „Pamiętniki literackie” – w ramach których tworzyli 

różne formy wypowiedzi literackie i plastyczne, m.in. recenzje przeczytanych 

książek, w tym zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. Karty z „Pamiętników Literackich” i „Dzienniczka lektur” 

prezentowane były na stronie Facebooka. 

 

❖ Zorganizowano kącik czytelniczy „Książka za książkę”, gdzie w czasie wolnym 

można poczytać i wymienić się książkami z biblioteczek domowych. 

 

❖ W klasach 0-III zorganizowano ciekawe „Kąciki książek”, które swoją 

atrakcyjnością zachęcały dzieci do swobodnego i częstego korzystania z nich. 

 

❖ Odbyły się dwa spotkania autorskie, w których udział wzięli wybrani uczniowie 

szkoły podstawowej: 

✓ z poetką z Sokółki panią Leonardą Szubzdą, 

✓ z absolwentka Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze autorką wierszy 

Izabelą Elżbietą Miezianko 

 

❖ W ramach akcji „Cała gmina czyta dzieciom” oraz działań podejmowanych 

przez nauczycieli grup „0” odbyło się głośne czytanie bajek przez rodziców dla 

dzieci klas „0”. 
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❖ W oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III obchodzono Międzynarodowy 

Dzień Postaci z Bajek oraz Dzień Pluszowego Misia. 

 

Wszystkie działania jakie zostały podjęte w Zespole Szkół w Nowym Dworze w ramach 

upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych są dokumentowane na 

stronie internetowej szkoły: zsnowydwor.szkolna.net, stronie na Facebooku oraz dokumentach 

szkolnych. Działania te podniosły statystykę czytelnictwa, o czym świadczą wyniki badań. 

  

Pisząc o sposobach upowszechniania czytelnictwa należy odnieść się także do tego, w 

jaki sposób dzieci są motywowane do czytania w domu. Tu pomocnym narzędziem badawczym 

okazały się ankiety, z których wynika, że nasi rodzice i rodzeństwo bardzo często motywują 

dzieci do czytania. Ok 60% badanych uczniów kl. III potwierdza, że to właśnie w domu są 

zachęcani do czytania. Identycznie deklarują uczniowie kl. V. Tu ok 67% ankietowanych 

stwierdza, iż rodzice zachęcają ich do czytania. Sami rodzice na pytanie: Kto ma największy 

wpływ na kształtowanie nawyków czytelniczych Państwa dziecka? w blisko 60% deklarują, iż 

to właśnie oni. Dodatkowo uczniowie klasy V w 71% stwierdzili, iż o książkach najczęściej 

rozmawiają z mamą i tatą. Taki stan rzeczy bardzo cieszy i rokuje poprawą stanu 

czytelnictwa na przyszłość. 

Kończąc tę część raportu chcemy zaznaczyć, iż działania promujące czytelnictwo 

w naszej szkole są w środowisku lokalnym dostrzegane i odbierane bardzo pozytywnie. 

Rodzice zapytani przez nas o to W jaki sposób nauczyciele upowszechniają czytelnictwo w 

szkole? wykazali następujące działania: 

✓ Głośne czytanie ciekawych tekstów literackich – ok. 58% 

✓ Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach literackich – ok. 33% 

✓ Wykazywanie korzyści wynikających z obcowania z książką – ok. 29% 

✓ Udział w akcjach czytelniczych (np. „Cała Gmina czyta dzieciom”) – 29% 

Podsumowując tę część raportu chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, iż rodzice i 

społeczność lokalna dostrzegają pracę i starania nauczycieli zmierzające do poprawy wyników 

czytelnictwa. Z tego wynika, że podjęte działania przynoszą zamierzone skutki. 

 

AD. 5. 

Co sprzyja temu, że uczniowie czytają książki (mocne strony)? Co wpływa na brak 

zainteresowania czytaniem (słabe strony)? 

 

 W punkcie ostatnim naszego raportu chcielibyśmy pochylić się nad mocnymi i słabymi 

stronami naszych działań na rzecz upowszechniania i promocji czytelnictwa, a także sprawami 

natury formalnej lub finansowej, które mają bezpośredni wpływ na łatwy dostęp do książki.  

 

❖ Strony mocne: 

 

✓ Duże zaangażowanie ze strony bibliotekarki, wychowawców i kadry 

nauczycielskiej. 
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✓ Olbrzymia ilość akcji, konkursów i projektów czytelniczych realizowanych przez 

szkołę lub z jej pomocą. 

 

✓ Zaangażowanie ze strony uczniów i rodziców. 

 

✓ Pozytywny odbiór działań szkoły promujących czytelnictwo ze strony środowiska 

lokalnego. 

 

❖ Strony słabe: 

 

✓ Ograniczony czas pracy biblioteki szkolnej. 

Pani bibliotekarka jest zatrudniona na 15/30 etatu, co sprawia, że biblioteka szkolna 

jest czynna zaledwie 3 godziny dziennie. Biorąc pod uwagę fakt, iż na rejestrację 

wypożyczeń i zwrotów, porządkowanie książek na półce, przeznacza się ok. 2 

godziny dziennie, to na pozostałe prace, takie jak np. działania edukacyjne, 

informacyjne lub kształcące pozostaje zaledwie jedna godzina. To stanowczo za 

mało. 

 

✓ Brak środków finansowych. 

Organ prowadzący, czyli urząd Gminy w Nowym Dworze w ciągu ostatnich pięciu 

lat na zakup nowych książek przeznaczył kwotę 5915,90 zł. Jest to kropla w morzu 

potrzeb. Sytuację udało się poprawić dzięki pozyskiwaniu pieniędzy przez szkołę z 

różnego rodzaju programów czytelniczych. Tym sposobem w ciągu ostatnich 

dwóch lat uzyskaliśmy dodatkowo kwotę 13625 zł. 

 

 

III. PODSUMOWANIE 
 

1. Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze w sposób prawidłowy i wystarczający 

przyczynia się do propagowania i rozwoju czytelnictwa. 

 

2. Bibliotekarka, wychowawcy i nauczyciele w swojej pracy bardzo angażują się 

w działalność na rzecz budowania i rozwijania w uczniach kompetencji 

czytelniczych. 

 

3. Uczniowie chętnie angażują się we wszelkie działania mające na celu 

budowanie i rozwijanie w nich kompetencji czytelniczych. 

 

4. Uczniowie interesują się książkami i w szczególności w klasach młodszych 

widzimy wzrost poziomu czytelnictwa. 

 

5. Rodzice są zainteresowani rozwojem kompetencji czytelniczych swoich dzieci 

i zachęcają je do czytania. 

 

6. Problemem, który w sposób namacalny utrudnia dostęp uczniów do 

księgozbioru jest krótki czas pracy biblioteki szkolnej. 
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7. Problem stanowi też mała ilość pieniędzy na zakup nowych pozycji, 

przeznaczana przez organ prowadzący. 

 

8. Na pochwałę zasługuje pozyskiwanie środków z programów i projektów 

zewnętrznych. 

 

9. Należy w dalszym ciągu zachęcać uczniów do czytania. Chodzi tu nie tylko o 

poprawę statystyki czytelnictwa, ale przede wszystkim o wsparcie całościowego 

rozwoju intelektualnego dziecka. 

 

 

IV. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY 
 

1. Zwrócić się z prośbą do organu prowadzącego o zwiększenie czasu pracy 

nauczyciela bibliotekarza. 

 

2. W dalszym ciągu poszukiwać dodatkowych środków na zakup nowych pozycji 

do biblioteki szkolnej. 

 

3. Zwrócić się do organu prowadzącego o dofinansowanie zakupu czasopism dla 

dzieci i młodzieży. 
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ANEKS I – ANKIETY 

 
ANKIETA dla uczniów kl. III Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze 

 

1. Ile msz swoich własnych książek w domu? 

a) od 0 do 5 książek 

b) od 5 do 20 książek 

c) od 20 do 50 książek 

d) od 50 do 150 książek 

e) więcej niż 150 książek 

 

2. Jak często czytasz książki w czasie wolnym? 

a) rzadziej niż raz w roku 

b) kilka razy w roku 

c) co najmniej raz w miesiącu 

d) co najmniej raz w tygodniu 

e) codziennie 

 

3. Ile książek przeczytałeś/-łaś w tym roku? 

a)  więcej niż 21 książek 

b) od 10 do 20 książek  

c) od 4 do 9 książek 

d) 2 lub 3 książki 

e) 0 lub 1 książkę 

 

4. Jakie książki/prasę czytasz w czasie wolnym? 

a) czasopisma z upominkiem 

b) miesięczniki 

c) tygodniki 

d) lektury szkolne 

e) literatura religijna 

f) literatura dla dzieci, bajki 

g) komiksy 

h) literatura przygodowa 

i) książki hobbystyczne 

j) fantastyka dla młodzieży 

 

5.  Jaki jest twój sposób czytania lektur? 

a)  nie czytam 

b) czytam streszczenie 

c) czytam z pomocą dorosłych 

d) słucham audiobooków 
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e) czytam samodzielnie 

 

6. Jak często czytasz książkę/prasę w formie elektronicznej? 

a) nie korzystam 

b) rzadziej niż raz w roku 

c) kilka razy w roku 

d) co najmniej raz w miesiącu 

e) co najmniej raz w tygodniu 

f) codziennie 

 

7.  Z jakiego urządzenia korzystasz, czytając książkę/prasę w formie elektronicznej? 

a) laptop 

b) komputer stacjonarny 

c) telefon komórkowy 

d) tablet 

 

8. Od czego najczęściej zależy wybór książek, które czytasz? 

a) oferty biblioteki gminnej 

b) oferty biblioteki szkolnej 

c) dostępnych recenzji (omówień) 

d) opinii zamieszczonych w Internecie 

e) propozycji rodzeństwa 

f) propozycji rodziców 

g) propozycji nauczyciela 

h) opinii rówieśników 

i) zainteresowań 

 

9. Kto zachęca Cię do czytania prasy/książek? 

a) nikt mnie nie zachęca 

b) starsi koledzy/koleżanki 

c) rówieśnicy 

d) nauczyciele 

e) rodzeństwo 

f) rodzice 

g) dziadkowie 

 

10. Czy godziny pracy biblioteki umożliwiają łatwy dostęp do niej? 

a) tak 

b) raczej tak 

c) raczej nie 

d) nie 

 

11. Czy liczba książek, czasopism i e-booków w bibliotece szkolnej jest Twoim zdaniem: 

a) bardzo wysoka 
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b) wystarczająca 

c) niewystarczająca 

 

12. W jaki sposób nauczyciele rozwijają Twoje zamiłowanie do książek? 

a) proponują udział w akcjach, takich jak „Cała gmina czyta dzieciom” 

b) przygotowują wystawy książek 

c) organizują spotkania z pisarzami 

d) zachęcają i przygotowują do udziału w konkursach recytatorskich 

e) zachęcają i przygotowują do udziału w konkursach czytelniczych 

f) organizują zajęcia w bibliotece 

g) pracujemy z książką na lekcji 

h) przedstawią ją propozycje książek, które warto przeczytać 

i) wskazują zalety czytania 

j) głośno czytają ciekawe teksty literackie 

k) inne, jakie?............................................................................................................................. 

 

 

13. Co zachęciłoby Cię do czytania? 

a) opinia kolegów/znajomych 

b) polecenie rodziców 

c) nauczyciel ciekawie opowiadający o książce 

d) nagrody za czytelnictwo 

e) ciekawe postacie 

f) dobre opinie o książce 

g) ciekawe ilustracje 

h) interesująca treść 

 

14. Czy uważasz, że książka to dobry prezent dla Ciebie? 

a) tak 

b) nie 

 

ANKIETA dla uczniów kl. V SP w Nowym Dworze (czytelnictwo) 

 

Literkę przy wybranej odpowiedzi należy otoczyć kółeczkiem. W sytuacji, gdy to 

konieczne w wykropkowanych miejscach umieść własną odpowiedź. 

1. Jaka jest wielkość księgozbioru (liczba książek) w Twoim domu? 

a. 0-5 

b. 5-20 

c. 20-50 

d. 50-150 

e. więcej niż 150 

f. nie interesuje mnie to  
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2. W jaki sposób spędzasz wolny czas? Wskaż ulubione zajęcie. 

a. Oglądanie telewizji. 

b. Słuchanie muzyki (np. z radia, komputera, mp3, itp.). 

c. Korzystanie z komputera, Internetu (np. portale społecznościowe). 

d. Gry komputerowe (np. na PSP/ PlayStation / X-Box). 

e. Czytanie książek (także tych zapisanych w formie elektronicznej). 

f. Uprawianie sportu. 

g. Inne (napisz jakie)……………………………………………………………… 

 

3. Jak często czytasz książkę w czasie wolnym? 

a. Codziennie lub prawie codziennie. 

b. Co najmniej raz w tygodniu. 

c. Co najmniej raz w miesiącu. 

d. Kilka razy w roku. 

e. Rzadziej niż raz w roku lub nigdy. 

 

4. Ile książek przeczytałaś/łeś w tym roku? 

a. 0 – 1 

b. 2 – 3 

c. 4 – 9 

d. 10 – 20 

e. więcej niż 20 

 

5. Jakie książki/prasę czytasz w czasie wolnym? 

a. Fantastyka dla dzieci i młodzieży. 

b. Książki hobbistyczne (dotyczące wąskich, konkretnych zainteresowań), poradniki. 

c. Literatura przygodowa dla dzieci młodzieży. 

d. Encyklopedie, słowniki, atlasy. 

e. Komiksy. 

f. Lektury szkolne. 

g. Literatura obyczajowa lub religijna. 

h. Inne (napisz jakie)……………………………………………………………… 

i. Miesięczniki. 

j. Tygodniki. 

 

6. Czy godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają Ci łatwy dostęp do niej? 

a. tak 

b. raczej tak 

c. nie 

d. raczej nie 

 

7. Z kim rozmawiasz o książkach czytanych w wolnym czasie? 

a. Z mamą lub tatą. 

b. Z kolegami, rówieśnikami. 

c. Z rodzeństwem, kuzynami. 

d. Z dziadkiem, babią. 

e. Z nauczycielami. 

f. Z innymi osobami (napisz, z kim)……………………………………………………… 
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8. Jak oceniasz jakość zasobów biblioteki szkolnej? 

a. Bardzo bogate. 

b. Wystarczające. 

c. Niewystarczające. 

d. Nie znam zasobów biblioteki szkolnej. 

 

9. Ile godzin zajęć bibliotecznych (w czytelni) miałeś/łaś w zeszłym roku szkolnym? 

a. 0 – 1 

b. 2 – 3 

c. 4 – więcej 

 

10. Jaka jest twoja strategia czytania lektur szkolnych? 

a. Czytam je w całości. 

b. Czytam we fragmentach lub nie do końca. 

c. Czytam streszczenie. 

d. Nie czytam wcale. 

 

11. Jak oceniasz szkolny zestaw lektur obowiązkowych? 

a. Bardzo dobrze. 

b. Dobrze. 

c. Średnio. 

d. Słabo. 

e. Bardzo słabo. 

f. Nie znam zestawu lektur. 

 

12. Skąd pochodzą książki, które czytasz w wolnym czasie? 

a. Z domu. 

b. Z biblioteki szkolnej. 

c. Z biblioteki publicznej. 

d. Dostałem/am w prezencie. 

e. Sam sobie kupiłem/am za zaoszczędzone pieniądze. 

f. Ściągnąłem/ęłam z Internetu. 

 

13. Jak często czytasz książkę na nośniku elektronicznym w czasie wolnym? 

a. Codziennie lub prawie codziennie. 

b. Co najmniej raz w tygodniu. 

c. Co najmniej raz w miesiącu. 

d. Kilka razy w roku. 

e. Rzadziej niż raz w roku lub nigdy. 

 

14. Z jakiego urządzenia korzystasz, czytając książki w formie elektronicznej? 

a. Tablet. 

b. Telefon komórkowy. 

c. Komputer stacjonarny, laptop. 

d. Inne (jakie)…………………………………………. 

e. Nie korzystam. 

 

15. Czy rodzice zachęcają Cię do czytania? 

a. Tak, często. 

b. Tak, ale rzadko. 
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c. Nie zachęcają. 

 

16. Czy rodzice czytają Ci? 

a. Tak, często. 

b. Tak, ale rzadko. 

c. Nie czytają. 

 

17. Czy rodzice kupują Ci książki do czytania? 

a. Tak, często. 

b. Tak, ale rzadko. 

c. Nigdy. 

 

18. Czy uważasz, że książka to dobry prezent dla Ciebie? 

a. Tak. 

b. Nie. 

c. Nie mam wyrobionej opinii w tym temacie. 

 

19. Kto zachęca Cię do czytania książek? 

a. Nikt mnie nie zachęca. 

b. Koledzy, koleżanki. 

c. Nauczyciele. 

d. Rodzeństwo. 

e. Rodzice. 

f. Dziadkowie. 

g. Ktoś inny (napisz, kto).................................................................................................... 

 

 

ANKIETA dla Rodziców 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa 

Dzień dobry! 

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli nam poznać opinię na temat czytelnictwa, naszej 

biblioteki szkolnej oraz zaplanować działania, tak by biblioteka stała się miejscem jak najbardziej 

przyjaznym uczniom.                                               Dziękujemy! 

1. Jaka jest wielkość księgozbioru Państwa dziecka (ile ma swoich własnych książek)? 

 0 – 5  

 5 – 20  

 20 – 50  

 50 – 150  

 więcej niż 150 

 

2. Jak często Państwa dziecko czyta książkę w czasie wolnym? 

 codziennie 

 co najmniej raz w tygodniu 

 co najmniej raz w miesiącu 

 kilka razy w roku 

 rzadziej niż raz w roku 
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3. Ile książek Państwa dziecko przeczytało w tym roku? 

 0 lub 1 książka 

 2 – 3 książki  

 4 – 9 książek  

 10 – 20 książek  

 więcej niż 21 książek 

 

4. Jak często Pan/Pani czyta książkę w czasie wolnym? 

 codziennie 

 co najmniej raz w tygodniu 

 co najmniej raz w miesiącu 

 kilka razy w roku 

 rzadziej niż raz w roku 

 

5. Ile książek Pan/Pani przeczytał (– a) w tym roku? 

 0 lub 1 książka 

 2 – 3 książki  

 4 – 9 książek  

 10 – 20 książek  

 więcej niż 21 książek 

 

6. Czy godziny pracy biblioteki umożliwiają uczniom swobodny dostęp do jej zasobów? 

 tak 

 raczej tak 

 nie, dlaczego? 

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Jakie książki/prasę Państwa dziecko czyta w czasie wolnym?  

W tym pytaniu można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.  

 fantastyka dla młodzieży 

 książki hobbistyczne, poradniki 

 literatura przygodowa 

 encyklopedie, słowniki, atlasy 

 komiksy 

 literatura dla dzieci 

 literatura religijna 

 lektury szkolne 

 literatura popularnonaukowa 

 gazety codzienne 

 tygodniki 

 miesięczniki 

 czasopisma  

 inne, jakie? ………………………………………. 

 

8. Jak często Państwa dziecko czyta książkę/prasę na nośniku elektronicznym w czasie 

wolnym? 

 codziennie 

 co najmniej raz w tygodniu 



EWALUACJA. Działania na rzecz kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa  

w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze 

___________________________________________________________________________ 

str. 21 
 

 co najmniej raz w miesiącu 

 kilka razy w roku 

 rzadziej niż raz w roku 

 

9. Z jakiego urządzenia Państwa dziecko najczęściej korzysta czytając książki/prasę w 

formie elektronicznej?  

 tablet 

 telefon komórkowy 

 komputer stacjonarny 

 laptop 

 czytnik książek 

 inne, akie? ………………………………………………………………………… 

 

10. Czy uważają Państwo, że książka to dobry prezent dla dziecka? 

 tak 

 nie 

 

11. Jaka jest strategia czytania lektur szkolnych przez Państwa dziecko? 

 czyta samodzielnie  

 czyta z pomocą dorosłych  

 słucha audiobooków  

 czyta streszczenie  

 nie czyta 

 

 

12. Od czego zależy wybór rodzaju książek, które czyta Państwa dziecko? 

 Można wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.  

 zainteresowań 

 opinii rówieśników 

 propozycji nauczyciela 

 propozycji rodziców 

 propozycji rodzeństwa 

 rekomendacji zamieszczanych na portalach internetowych 

 dostępnych recenzji 

 oferty biblioteki szkolnej 

 oferty biblioteki gminnej 

 

 

13. Kto ma największy wpływ na kształcenie nawyków czytelniczych Państwa dziecka? 

 rodzice 

 dziadkowie 

 rodzeństwo 

 nauczyciele 

 rówieśnicy 

 starsi koledzy/koleżanki 

 nikt go/jej nie zachęca 
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14. Jak oceniają Państwo jakość zasobów biblioteki szkolnej, biorąc pod uwagę liczbę 

książek, czasopism i e-booków? 

 bardzo bogate 

 wystarczające 

 niewystarczające 

 

15. W jaki sposób nauczyciele upowszechniają czytelnictwo wśród uczniów? 

W tym pytaniu można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.  

 głośne czytanie ciekawych tekstów literackich  

 wskazywanie korzyści wypływających z obcowania z książką 

 przedstawianie propozycji książek, które warto przeczytać 

 praca z książką na lekcji 

 udział w zajęciach organizowanych w bibliotece 

 organizowanie konkursów czytelniczych 

 zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach czytelniczych 

 organizowanie konkursów recytatorskich 

 zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach recytatorskich 

 organizowanie spotkań autorskich, na przykład z poetą, pisarzem.  

 przygotowywanie wystaw książek 

 udział w takich akcjach, jak np. „Jak nie czytam, jak czytam” 

 kącik czytelnika na korytarzu szkolnym 

 szkolna strona na Facebooku poświęcona czytelnictwu  

 inne, jakie? ………………………………………………. 

 

ANKIETA dla Nauczycieli 

Zaznacz jedną odpowiedź 

Działania na rzecz kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa w szkole. 

1. Jak oceniasz ogólne zainteresowanie dzieci czytelnictwem? 

• Bardzo duże 

• Duże 

• Przeciętne  

• Małe 

• Bardzo małe 

 

2. Jaka jest wielkość księgozbioru (liczba książek) w Twoim domu? 

• Więcej niż 150 

• 150-50 

• 20-50 

• 5-20 

• 0-5 
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3. Jaki rodzaj literatury twoim zdaniem najbardziej wpływa na sferę emocjonalną? 

• Baśnie i bajki 

• Poezja dla dzieci 

• Książki przyrodniczo-przygodowe 

• Literatura fantastyczna 

• Inne……………………………………. 

 

4. Jak często czytasz książkę w czasie wolnym? 

• Codziennie lub prawie codziennie   

• Co najmniej raz w miesiącu    

• Rzadziej niż raz w roku lub nigdy 

• Co najmniej raz w tygodniu 

• Kilka razy w roku 

 

5. Zaznacz najistotniejszy czynnik, który wpłynąłby na zmianę podejścia uczniów 

do obowiązku czytania lektur szkolnych: 

• Nawyk czytania wyniesiony z domu rodzinnego, 

• Zachęcenie przez rodziców do czytelnictwa 

• Dobór lektur do współczesnych zainteresowań uczniów, 

• Zamiana niektórych lektur; książki powinny być ciekawsze, dostosowane do odbiorcy 

(dzieci) 

• Inny…………………………………………………………….. 

 

6. Jak oceniasz jakość zasobów biblioteki szkolnej? 

• Bardzo bogate 

• Wystarczające 

• Słabe 

• Nie znam zasobów biblioteki szkolnej 

 

7. Czy w pracy z uczniami zachęcasz ich do korzystania z biblioteki? 

• Tak, często 

• Tak, ale rzadko  

• Nie 

 

8. Czy korzystasz z zasobów biblioteki szkolnej? 

• Tak, często 

• Tak, ale sporadycznie 

• Rzadko 

• Nie 

 

9. Jak oceniasz szkolny zestaw lektur obowiązkowych? 

• Bardzo dobrze 
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• Dobrze 

• Średnio 

• Słabo 

• Nie znam zestawu lektur 

 

10. Czy uważasz, że książka to dobry prezent dla Ciebie? 

• Tak 

• Nie  
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ANEKS II – Wyniki ankiet 

 

I. Wyniki ankiety w klasie III 

1. Ile masz swoich własnych książek w domu? 

 

2.  Jak często czytasz książki w czasie wolnym? 

 

3. Ile książek przeczytałeś w tym roku? 

 

4. Jakie książki/prasę czytasz w czasie wolnym? (możliwość wyboru kilku odpowiedzi) 

 

 

7,70%

46,20%

30,80%

15,40%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

od 0 do 5 książek od 5 do 20 książek od 20 do 50 książek od 50 do 150 książek

15,40%
23,10%

30,80%

7,70%

0,00%

20,00%

40,00%

kilka razy w roku co najmniej raz w miesiącu co najmniej raz w tygodniu codziennie

53,80%

38,40%

7,70%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

od 4 do 9 książek od 10 do 20 książek powyżej 20

15,40%
7,70%

23,10%

76,90%
69,20%

38,40%

23,10%
15,40%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

czasopisma z upominkiem miesięczniki tygodniki lektury szkolne

literatura dla dzieci, bajki komiksy literatura przygodowa książki hobbystyczne
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5. Jaki jest Twój sposób czytania lektur? 

 

6. Jak często korzystasz z książek w wersji elektronicznej? 

 

7. Od czego zależy wybór książek, które czytasz? (można zaznaczać więcej niż 1 odp.) 

 

8. Kto zachęca Cię do czytania książek? (można zaznaczyć więcej niż jedną odp.) 

 

7,70%

30,80%

61,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

nie czytam czytam z pomocą dorosłych czytam samodzielnie

92,30%

7,70%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

nie korzystam kilka razy w roku kilka razy w miesiącu

23,10%

84,60%

15,40%
7,70% 7,70%

69,20%

30,80%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

oferty biblioteki gminnej oferty biblioteki szkolnej

opinii zamieszczonych w Internecie propozycji rodzeństwa

propozycji rodziców propozycji nauczyciela

zainteresowań

23,10%

46,20%

7,70%

53,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

nikt mnie nie zachęca nauczyciele rodzeństwo rodzice
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9. Czy godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają Ci łatwy dostęp do niej? 

 

10. Czy ilość książek, prasy i e-booków jest w naszej bibliotece szkolnej wystarczająca? 

 

11. W jaki sposób nauczyciele rozwijają w Tobie zamiłowanie do czytania? (wybierz 

więcej niż 1 odp.) 

 

23,10%

46,20%

30,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

raczej tak raczej nie nie

30,80%

69,20%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

bardzo wysoka wystarczająca niska

61,50%

53,80%

76,90%

53,80%

46,20%

7,70%

53,80%

23,10%

38,40%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

proponują udział w akcjach, takich jak "Cała gmina czyta dzieciom"

przygotowują wystawy książek

organizują spotkania z pisarzami

zachęcają i przygotowują do udziału w konkursach recytatorskich

zachęcają i przygotowują do udziału w konkursach czytelniczych

organizują zajęcia w bibliotece

pracujemy z książką na lekcji

przedstawiają propozycje książek, które warto przeczytać

głośno czytają ciekawe teksty literackie
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12. Co zachęciłoby Cię do czytania? (wybierz więcej niż 1 odp.) 

 

13. Czy uważasz, że książka to dobry pomysł na prezent dla Ciebie? 

 

 

 

II. Wyniki ankiety w klasie V 

 

1. Jaka jest wielkość księgozbioru w Twoim domu? 

 

38,40%
46,20% 46,20%

38,40%

53,80%

7,70%

46,20%

15,40%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

opinia kolegów polecenie rodziców
nauczyciel ciekawie opowiadający o książce nagrody za czytelnictwo
ciekawe postacie dobre opinie o książce
ciekawe ilustracje interesująca treść

61,50%

38,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

tak nie nie mamm zdania

4,20%

25%

45,80%

20,80%

4,20%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

od 0 do 5 od 5 do 20 od 20 do 50 od 50 do 150 powyżej 150
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2. W jaki sposób spędzasz wolny czas? Wskaż ulubione zajęcie. (wybierz więcej niż 1 odp.) 

 

3. Jak często czytasz książkę w wolnym czasie? 

 

4. Ile książek przeczytałeś/łaś w tym roku? 

 

5. Jakie książki/prasę czytasz w czasie wolnym? (wybierz więcej niż 1 odp.) 

 

16,70%
29,20%

8,30%
25%

41,70%
58,30%

0,00%

50,00%

100,00%

oglądanie telewizji słuchanie muzyki
korzystanie z komputera, Internetu gry komputerowe
czytanie książek uprawianie sportu
inne

25%

66,70%

8,30%

0%

50%

100%

codziennie lub prawie codziennie co najmniej raz w tygodniu co najmniej raz w miesiącu

kilka razy w roku rzadziej niż raz w roku lub nigdy

45,80%

29,20%
25%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

od 0 do 1 od 2 do 3 od 4 do 9 od 10 do 20 więcej niż 20

45,80%

4,20%

25%
16,70%

50%

70,80%

12,50%
4,20% 4,20%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

fantastyka dla dzieci i młodzieży książki hobbistyczne

literatura przygodowa dla dzieci i młodzieży encyklopedie, słowniki, atlasy

komiksy lektury szkolne

literatura obyczajowa lub religijna inne (sci, o sporcie)

miesięczniki tygodniki
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6. Czy godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają Ci łatwy dostęp do niej? 

 

7. Z kim rozmawiasz o książkach w czasie wolnym? (wybierz więcej niż 1 odp.) 

 

8. Jak oceniasz jakość zasobów biblioteki szkolnej? 

 

9. Ile godzin zajęć bibliotecznych miałeś w ubiegłym roku? 

 

41,60% 41,60%

16,70%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

tak raczej tak nie raczej nie

70,80%

33,30%
29,20%

16,70%
12,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

z mamą lub tatą z kolegami, rówieśnikami z rodzeństwem, kuzynami
z dziadkiem, babcią z nauczycielami z innymi osobami

41,60% 41,60%

16,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

bardzo bogate wystatczające niewystarczające nie znam zasobów

8,30%

91,70%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

od 0 do 1 od 2 do 3 4 i więcej
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10. Jaka jest twoja strategia czytania lektur szkolnych? 

 

11. Jak oceniasz szkolny zestaw lektur obowiązkowych? 

 

12. Skąd pochodzą książki, które czytasz w wolnym czasie? (wybierz więcej niż 1 odp.) 

 

13. Jak często czytasz książkę na nośniku elektronicznym w czasie wolnym? 

 

58,30%

29,20%

12,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

czytam je w całości czytam we fragmentach lub nie do końca czytam streszczenie nie czytam wcale

41,60% 41,60%

12,50%
4,20%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

bardzo dobrze dobrze średnio słabo bardzo słabo nie znam lektur

41,60%

95,80%

25% 20,80%
4,20% 12,50%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

z domu z biblioteki szkolnej

z biblioteki publicznej dostałem/łam w prezencie

sam sobie kupiłem/łam za zaoszczędzone pieniądze ściągnąłem/łam z Internetu

8,30%
16,70%

8,30% 8,30%

58,30%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

codziennie lub prawie codziennie co najmniej raz w tygodniu co najmniej raz w miesiącu

kilka razy w roku rzadziej niż raz w roku lub nigdy



EWALUACJA. Działania na rzecz kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa  

w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze 

___________________________________________________________________________ 

str. 32 
 

14. Z jakiego urządzenia najczęściej korzystasz czytając książki w formie elektronicznej? 

 

15. Czy rodzice zachęcają Cię do czytania? 

 

16. Czy rodzice czytają Ci? 

 

17. Czy rodzice kupują Ci książki do czytania? 

 

25%
20,80%

16,70%

37,50%

0%

10%

20%

30%

40%

tablet telefon komórkowy komputer stacjonarny, laptop inne (jakie?) nie korzystam

66,70%

29,20%

4,30%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

tak, często tak, ale sporadycznie nie zachęcają

16,70%

33,30%

50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

tak, często tak, ale rzadko nie czytają

20,80%

50%

29,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

tak, często tak, ale rzadko nigdy
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18. Czy uważasz, że książka to dobry pomysł dla Ciebie? 

 

19. Kto Cię zachęca do czytania książek? (podaj więcej niż 1 odp.) 

 

 

III. Wyniki ankiety z rodzicami uczniów kl. V 

 

1. Jaka jest wielkość księgozbioru Państwa dziecka (ile ma swoich własnych książek?) 

 

75%

16,70%
8,30%

0%

20%

40%

60%

80%

tak nie nie mam opinii w tym temacie

12,50%

29,20%

45,80%

25%

75%

16,70%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

nikt mnie nie zachęca koledzy, koleżanki nauczyciele rodzeństwo

rodzice dziadkowie ktoś inny (kto?)

4,20%

50%

41,70%

4,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

od 0 do 5 od 5 do 20od 20 do 50 od 50 do 150 więcej niż 150 brak odpowiedzi
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2. Jak często Państwa dziecko czyta książkę w czasie wolnym? 

 

3. Ile książek Państwa dziecko przeczytało w tym roku? 

 

4. Jak często Pan/Pani czyta książkę w czasie wolnym? 

 

5. Ile książek Pan/Pani przeczytał/a w tym roku? 

 

16,70%

62,50%

16,70%

4,20%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

codziennie co najmniej raz w tygodniu co najmniej raz w miesiącu

kilka razy w roku rzadziej niż raz w roku brak odpowiedzi

4,20%

20,80%

29,20%
25%

20,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

0 lub 1 książka 2 - 3 książki 4 - 9 książek 10 - 20 książek więcej niż 21 książek brak odpowiedzi

16,70% 16,70%
20,80%

16,70%

29,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

codziennie co najmniej raz w tygodniu co najmniej raz w miesiącu

kilka razy w roku rzadziej niż raz w roku brak odpowiedzi

29,20%

16,70%

20,80%

12,50%

20,80%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

o lub 1 książka 2 - 3 książki 4 - 9 książek 10 - 20 książek więcej niż 21 książek brak odpowiedzi
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6. Czy godziny pracy biblioteki umożliwiają uczniom swobodny dostęp do jej zasobów? 

 

7. Jakie książki/prasę Państwa dziecko czyta w czasie wolnym? (można wybrać kilka odp.) 

 

8. Jak często Państwa dziecko czyta książkę/prasę na nośniku elektronicznym w czasie 

wolnym? 

 

45,80%

54,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

tak raczej tak nie (dlaczego?)

25%

41,70%

25% 25%

4,20%

70,80%

4,20%

12,50% 12,50%
8,30%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

fantastyka dla młodzieży książki hobbistyczne, poradniki literatura przygodowa

encyklopedie, słowniki komiksy literarura dla dzieci

literatura religijna lektury szkolne literatura popularnonaukowa

gazety codzienne tygodniki miesięczniki

czasopisma inne

12,50%

29,20%

16,70%

8,30%

29,20%

4,20%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

codziennie co najmniej raz w tygodniu co najmniej raz w miesiącu

kilka razy w roku rzadziej niż raz w roku nie czyta w ogóle

brak odpowiedzi
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9. Z jakiego urządzenia Państwa dziecko najczęściej korzysta czytając książki/prasę w 

formie elektronicznej? 

 

10. Czy uważają państwo, że książka to dobry prezent dla dziecka? 

 

11. Jaka jest strategia czytania lektur szkolnych przez Państwa dziecko? 

 

12. Od czego zależy wybór rodzaju książek, które czyta Państwa dziecko? (więcej niż 1 

odp.) 

 

37,50%

25%

8,30%

16,70%
12,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

tablet telefon komórkowy komputer stacjonarny laptop czytnik książek inne

100%

0%

50%

100%

150%

tak nie

87,50%

4,20% 4,20% 4,20%

0,00%

50,00%

100,00%

czyta samodzielnie czyta z pomocą dorosłych słucha audiobooków

czyta streszczenie nie czyta brak odpowiedzi

58,30%

12,50%

50%

29,20%

4,20% 8,30%

41,70%

8,30% 8,30%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

zainteresowań opinii rówieśników

propozycji nauczyciela propozycji rodziców

propozycji rodzeństwa rekomendacji z portali internetowych

dostępnych recenzji oferty biblioteki szkolnej

oferty biblioteki gminnej brak odpowiedzi
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13. Kto ma największy wpływ na kształcenie nawyków czytelniczych Państwa dziecka? 

 

14. Jak oceniają Państwo jakość zasobów biblioteki szkolnej biorąc pod uwagę liczbę 

książek, czasopism, e-booków? 

 

15. W jaki sposób nauczyciele upowszechniają czytelnictwo wśród uczniów? (wybierz 

kilka odp.) 

  

58,30%

8,30%

33,30%

8,30%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

rodzice dziadkowie rodzeństwo nauczyciele

rówieśnicy starsi koledzy/koleżanki nikt go/jej nie zachęca brak odpowiedzi

25%

66,70%

4,20% 4,20%

0%

20%

40%

60%

80%

bardzo bogate wystarczające niewystarczające brak odpowiedzi

58,30%

29,20%

62,50%

16,70%

25%

33,30%

20,80%

29,20%
25%

12,50%

29,20%

4,20% 4,20% 4,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

głośne czytanie ciekawych tekstów literackich
wskazywanie korzyści płynących z obcowania z książką
przedstawianie propozycji książek, które warto przeczytać
praca z książką na lekcji
udział w zajęciach organizowanych w bibliotece
organizowanie konkursów czytelniczych
zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach czytelniczych
organizowanie konkursów recytatorskich
zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach recytatorskich
organizowanie spotkań autorskich, na przykład z poetą, pisarzem
przygotowywanie wystaw książek
udział w takich akcjach, jak np. „Jak nie czytam, jak czytam”
kącik czytelnika na korytarzu szkolnym
szkolna strona na Facebooku poświęcona czytelnictwu
inne
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IV. Ankieta nauczycieli 

 

1. Jak oceniasz ogólne zainteresowanie dzieci czytelnictwem? 

 

2. Jaka jest wielkość księgozbioru w Twoim domu? 

 

3. Jaki rodzaj literatury Twoim zdaniem najbardziej wpływa na sferę emocjonalną? 

 

4. Jak często czytasz książkę w wolnym czasie? 

 

5%

25%

40%

15% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

bardzo duże duże przeciętne małe bardzo małe

20%
25%

55%

0%

20%

40%

60%

20-50 książek 50-150 książek wicej niż 150 książek

70%

5%
15%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

baśnie i bajki poezja dla dzieci książki przyrodniczo-przygodowe literatura fantastyczna

55%

10% 10%

20%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

codziennie lub prawie codziennie co najmniej raz w miesiącu rzadziej niż raz w roku lub nigdy

co najmniej raz w tygodniu kilka razy w roku
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5. Zaznacz najistotniejszy czynnik, który wpłynąłby na zmianę podejścia uczniów do 

obowiązku czytania lektur szkolnych? 

 

6. Jak oceniasz jakość zasobów biblioteki szkolnej? 

 

7. Czy w pracy z uczniami zachęcasz ich do korzystania z biblioteki? 

 

8. Czy korzystasz z zasobów biblioteki szkolnej? 

 

80%

10% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

nawyk czytania wyniesiony z domu rodzinnego

zachęcanie przez rodziów do czytania

dobór lektur do współczesnych zainteresowań uczniów

30%

60%

5% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

bardzo bogate wystarczające słabe nie znam tych zasobów

75%

20%
5%

0%

50%

100%

tak, często tak, ale rzadko nie

35%

50%

10%
5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ta, często tak, ale sporadycznie rzadko nie
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9. Jak oceniasz szkolny zestaw lektur obowiązkowych? 

 

10. Czy uważasz, że książka to dobry prezent dla Ciebie? 

 

 

 

 

 

 

15%

60%

10%
15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

bardzo dobrze dobrze średnio słabo nie znam tego zestawu

80%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

tak nie


