
1

Sprawozdanie z Rządowego Programu Rozwoju czytelnictwa "Książka naszych 
marzeń" w roku szkolnym 2015/2016

Biblioteka Zespołu Szkół w Nowym Dworze uczestniczyła w programach wspierających
rozwój czytelnictwa proponowanych przez MEN: w ramach Rządowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa w 2015 r. w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń”. Gmina Nowy Dwór 
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 złotych.W ten sposób biblioteka szkolna 
wzbogaciła księgozbiór o nowe pozycje wydawnicze na kwotę 1625,00 złotych. Zakupiono 
154 pozycji 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. Pozostałych 
chcemy w dalszym ciągu zachęcać i przekonywać, że czytanie jest również fajną zabawą. W 
związku z tym podjęliśmy prace nad kolejnym Programem MEN: „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa”, którego umowa została podpisana w maju 2016r.Dzięki 
zakupionym pozycjom z Programu „Książka naszych marzeń” czytelnicy poznali najnowszą 
literaturę, dzieci z grup „0” chętnie odwiedzały bibliotekę z rana  przed zajęciami, by sięgnąć 
po książkę w kolorowej oprawie graficznej.Należy podkreślić, że czytelnicy z klas I-III 
systematycznie korzystali z 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. Zacieśniła się współpraca szkoły 
ze środowiskiem lokalnym w zakresie edukacji czytelniczej – mieszkańcy chętnie 
uczestniczyli w imprezach czytelniczych i brali w nich czynny udział.

W roku szkolnym 2015/2016 biblioteka szkolna podejmowała wiele inicjatyw na rzecz 
promowania i wspierania czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży, w które  angażowani byli 
uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz cała społeczność lokalna. 

1.W październiku zorganizowano spotkanie z rodzicami, na którym przedstawiono 
prezentację multimedialną na temat: Wpływ czytania na rozwój dzieci , które miało na celu 
podniesienie świadomości czytelniczej rodziców.Pedagogizacja rodziców, przypomnienie im, 
jaki wpływ ma czytanie na młode umysły było nie jako apelem, prośbą o pomoc w rozwijaniu 
zamiłowań czytelniczych wśród dzieci.

2.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 
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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 Kieczen, Anna Krutul, 
które zaprosiły do czytania mamy naszych uczniów panią Karolinę Obrębską i Iwonę 
Stasiulewicz.

2. W ramach akcji Cała gmina czyta dzieciomw bibliotece szkolnej we współpracy z panią 
IrenąKlemieniaprzeprowadzona została niecodzienna lekcja języka polskiego - spotkanie z 
panią Dorotą Rutkowską z Jagint i panem Stanisławem Stasiulewiczem, którzy czytali 
młodzieży z klasy I i II gimnazjum fragmenty powieści Wandy Miłaszewskiej „Święty Wiąz. 
Legenda Starych Kątów” oraz zarażali swoją miłością do czytania i zainteresowania naszym 
regionem.
Głównym celem kampanii „ Cała Gmina czyta dzieciom” jest:

ÿ popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych,
ÿ ukazanie znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju psychicznego, umysłowego i 

moralnego,
ÿ zainteresowanie dzieci książkami, które nie tylko pomagają w nauce, także bawią; 
ÿ doskonalenie techniki czytania,
ÿ stworzenie nawyku codziennego czytania dzieciomprzez osoby dorosłe,
ÿ stworzenie nawyku codziennego czytania wśród dzieci,
ÿ uświadomienie, że głośne czytanie jest pomysłem na pożyteczne spędzanie czasu z 

dzieckiem,
ÿ uświadomienie dzieciom i rodzicom, że czytanie rozwija pamięć, wrażliwość i 

wyobraźnię, rozbudza zainteresowania, wzbudza ciekawość świata,
ÿ pokazanie, że książki wprowadzają każdego czytelnika w świat wartości, uczą 

postępowania, uczą zachowań , ról społecznych .

3.Zorganizowano konkurs czytelniczy dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum o tytuł 
„Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania”, którego celem było:

ÿ wyłonienie  Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania,
ÿ rozwijanie, utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych dzieci i młodzieży, 
ÿ popularyzacja literatury zakupionej w ramach programu „Książka naszych marzeń”,
ÿ kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego.
ÿ promocja czytelnictwa,
ÿ budzenie zainteresowania literaturą dziecięcą i młodzieżową,
ÿ stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z 

umiejętnościami innych,
ÿ kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
ÿ uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.
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4. 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:
ÿ zainteresowanie dzieci literaturą związaną z postacią Misia,
ÿ kształcenie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami plastycznymi,
ÿ 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.

5. 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. 
6. 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.
7. 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.
8. Pamiętając o 73 rocznicy Powstania w Getcie Warszawski biblioteka szkolna włączyła się 
wraz z nauczycielami j.polskiego panią Ireną Klemienia, Agatą Anną Sitko do ogólnopolskiej 
akcji edukacyjno-społeczną „Żonkile”.Dla klasy IV-VI przeprowadzono lekcje biblioteczne o 
73 rocznicy Powstania. Dla uczniów gimnazjum zorganizowano spotkanie z panią Dorotą 
Budzińską i uczniami Liceum Ogólnokształcącego, którzy realizują projekt edukacyjny „ 
Odczytywanie popiołów. Śladami dąbrowskich Żydów”. Uczestnicy projektu przybliżyli nam 
tematykę holokaustu oraz wspólnie obejrzeliśmy film edukacyjny pt. Nie było żadnej 
nadziei.Za włączenie się do akcji otrzymaliśmy podziękowanie z Muzeum Historii Żydów 
Polskich „Polin” w Warszawie.
9. W kwietniu w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie na czytelników uczniów 
klasy I. Uczniowie klasy I w roku szkolnym 2015/2016 byli użytkownikami biblioteki 
szkolnej już od października, w związku z dużym zainteresowaniem biblioteką i książką.
Dlatego uroczyste pasowanie miało na celu przede wszystkim:

∑ zachęcanie do czytania i wypożyczania książek,

∑ rozbudzanie nawyku korzystania z biblioteki,

∑ uświadomienie uczniom korzyści płynących z umiejętności czytania,
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∑ budzenie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą

10. 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. 
Mamy nadzieję, że inne pozycje zakupimy w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa”.W konkursie czytelniczym o tytuł „ Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania” 
wśród gimnazjalistów brzmiały fragmenty utworów Wandy Miłaszewskiej. 

11. 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 i swoimi zainteresowaniami 
czytelniczymi podzielić się z kolegami w szkole. 

12. 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 czytaniem można być przyjemne, że 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 .

13. 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.

14. 16 czerwca przy współpracy nauczycielki języka polskiego pani Ireny Klemienia został 
zorganizowany „Dzień pustej klasy”, którego celem było promowanie literatury 
regionalnej i edukacji terenowej.	

15. Biblioteka szkolna nawiązała współprace z Biblioteką Publiczną w Nowym Dworze w 
zakresie planowania zakupów książek do swojej biblioteki, wymianie informacji o 
organizowanych imprezach i konkursach czytelniczych, organizowano wycieczek w celu 
zapoznania uczniów z zasadami funkcjonowania oraz zbiorami Biblioteki Publicznej. 
Biblioteka Publiczna udostępniła swoje zbiory na akcję organizowana przez bibliotekę 
szkolną „Jak nie czytam, jak czytam”.. 

Biblioteka szkolna proponuje wakacyjny konkurs fotograficznypod tytułem ”Przyłapani na 
czytaniu” . Prosimy wychowawców klas o rozpropagowanie konkursy w dniu 24.06.2016r na 
spotkaniu z wychowankami w klasach. Dokładne informacje na stronie internetowej szkoły
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