
Sprawozdanie z realizacji działań przeprowadzonych w ramach realizacji NPRC 

od maja do grudnia 2016. 

I. Najczęstsze formy wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów: 

1. Obchody świąt czytelniczych: 

 Rok Henryka Sienkiewicza (współorganizacja korowodu ulicami miasta, udział w miejskim  

konkursie plastycznym, organizacja „Szkolnego poniedziałku z Henrykiem Sienkiewiczem” – sesja 

fotograficzna w strojach bohaterów sienkiewiczowskich, szkolny konkurs „Zawalcz o piątkę 

z języka polskiego”, głośne czytanie fragmentów utworów Sienkiewicza, podsumowanie 

„Sienkiewiczady” i prezentacja humorystycznych filmików scen miłosnych z dzieł Sienkiewicza, 

przygotowanych przez młodzież w ramach projektu z języka polskiego). 

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania  

 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (wystawy,  szkolny konkurs na spot reklamowy,  

kiermasze,  „Biesiada czytelnicza”,  projekt audio recenzji „Czytam – polecam”,  niecodzienne 

lekcje z literaturą, rankingi czytelnicze, elektroniczne ankietowanie szkoły (400 osób) 

2. Niecodzienne lekcje z literaturą (8 nauczycieli przeprowadziło 34 lekcje w 17 klasach) 

3. Wystawy: 

 Nowości zakupionych w ramach NPRC (gabloty na korytarzu, półki wystawowe w bibliotece) 

 Serii wydawniczych znajdujących się w bibliotece  

  „Wasze skarby w naszych książkach” 

 „Książkowe inspiracje” (sleeveface) 

 Literatury kryminalnej i sensacji „Zbrodnia w bibliotece. Czy odważysz się przyjść?”  

4. Głośne czytanie w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (czytanie, przez 

nauczycieli fragmentów reportaży, książek podróżniczych i nie tylko na lekcjach i w czytelni 

szkolnej w 19 klasach na 38 lekcjach) 

5. Tematyczna prezentacja nowości i nie tylko w ramach: 

 Niecodziennych  lekcji z literaturą 

 Obchodów Światowego Dnia Turystyki 

 Projektu „Podaj dalej” (blog czytelniczy www.podaj-dalej.webnode.com ) 

 Dziennika elektronicznego 

6. Konkursy: 

 Z wiedzy o H. Sienkiewiczu „Zawalcz o piątkę z języka polskiego” 



 „Czytam – polecam” (audio recenzje zorganizowany w ramach Międzynarodowego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych: 21 recenzji) 

 na spot reklamowy „Ekonomiak czyta” (7 filmików, 23 uczniów z 3 klas) 

7. Biesiada czytelnicza zorganizowana w ramach „Październikowej książkomanii”  

(Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych) 

8. Półka bookcrossingowa w bibliotece szkolnej 

9. Akcja „Wypożycz książkę na wakacje/święta” 

10.  Kiermasze książek 

 Z księgarnią KiHTK z Tuliszkowa 

 Książek oddanych do dyspozycji biblioteki jako dary 

11.  Prezentowanie wszystkich działań i nowości wydawniczych na stronie internetowej szkoły i 

biblioteki szkolnej.  

II. Projekty edukacyjne (14): 

Zrealizowane przez bibliotekę: 
1. Wykonanie przez uczniów filmików  przedstawiające spoty reklamowe „Ekonomiak czyta”. 
2. Sesja fotograficzna w strojach bohaterów sienkiewiczowskich. 
3. Turniej wiedzy o H. Sienkiewiczu „Zawalcz o piątkę z języka polskiego”. 
4. Głośne czytanie na role fragmentów utworów Henryka Sienkiewicza podczas korowodu ulicami 

miasta. 
5. „Czytam – polecam” -  wykonanie przez uczniów audio recenzji  nowości zakupionych w ramach 

NPRC oraz innych polecanych przez uczniów. 
6. Sleeveface – sesja fotograficzna przeprowadzona przez młodzież oraz zorganizowanie wystawy. 
7. "W czytelni nie musisz się nudzić!" - propozycja ćwiczeń umysłowych dla uczniów.  

 

Projekty przedmiotowe: 

1. „Z wiedzą ku zdrowiu” - projekt z wychowania fizycznego. 
2. „Podaj dalej” – projekt z języka polskiego. Uczniowie polecają książki na blogu i przed klasą 

na lekcjach języka polskiego, pisanie przez uczniów artykułów o ich udziale w kulturze. 
3. Projektowanie strony internetowej szkoły . 
4. Projekt z języka polskiego „Kubuś Puchatek i przyjaciele” – Popularyzacja literatury dziecięcej 

w ramach Światowego Dnia Pluszowego Misia (przedstawienia zrealizowane przez uczniów dla 
dzieci z przedszkola). 

5. Świadectwa ludzi – projekt realizowany na lekcjach religii. 

 
Projekty edukacyjne nauczycieli kierowane do uczniów: 
1. Niecodzienne lekcje z literaturą dotyczące literatury podróżniczej, reportaży, zdrowia, świadectw 

ludzi, z historią w tle, rozwoju umysłu, sztuki na maturze. 
2. Światowy Dzień Turystyki – prezentacje nauczycieli i uczniów z przebytych przez nich podróży 

oraz książek podróżniczych zakupionych w ramach NPRC. 


