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PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ – ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Biblioteka szkolna w czasie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych             

MZ, GIS i MEN. 

 

Celem jest: 

1. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia korona wirusem lub choroby COVID-19 

2. umożliwienie uczniom dostępu do książek za pomocą strony internetowej biblioteki 

3. inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych 

 

  PRACA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNA 

 

Gromadzenie i konserwacja zbiorów 

 zakup książek 

 uzupełnianie zbiorów 

 aktualizacja kart czytelniczych – wrzesień  

 założenie kart uczniom klas I 

 prenumerata czasopism 

 selekcja zbiorów 

 dbanie o wystrój pomieszczenia bibliotecznego, wykonywanie dekoracji, eksponowanie 

nowości 

 konserwacja zbiorów księgozbioru 

 

OPRACOWANIE I UDOSTĘPNIANIE  ZBIORÓW 

 ewidencja zbiorów 

 selekcja księgozbioru 

 udostępnianie darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych 

 aktualizacja wykazu lektur 
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   PRACA ADMINISTRACYJNA 

 prowadzenie dziennika elektronicznego 

 prowadzenie kroniki bibliotecznej na stronie internetowej szkoły 

 opracowanie planu pracy biblioteki na rok szkolny 2021/2022 

 opracowanie sprawozdań z działalności biblioteki 

 prowadzenie statystyki wypożyczeń, analiza stanu czytelnictwa 

 

               PRACA PEDAGOGICZNA 

 wypożyczanie książek uczniom (wszystkie książki zwrócone przez czytelników są 

oznakowane datę zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej 

kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek od 1.09.2020 r.) 

 biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp 

do kultury, wiedzy i informacji 

 biblioteka prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną (aneks – 

harmonogram wydarzeń) 

 biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line 

 nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy 

aktywności np. konkursy, zabawy literackie, wyjścia do instytucji kulturowych 

 nauczyciele bibliotekarze współpracują z wychowawcami oraz pozostałymi 

nauczycielami aby wspomagać proces dydaktyczny 

 w zakładce „biblioteka” nauczyciel biblioteki umieszcza recenzje książek, teksty 

literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki 

do ekranizacji lektur szkolnych , linki do stron  instytucji kultury oferujących wirtualny 

dostęp do muzeów, sztuk teatralnych, linki do filmów, spektakli, koncertów i innych 

wydarzeń kulturalnych 

 biblioteka prezentuje propozycje książek a także istotne bieżące informacje dotyczące 

akcji, konkursów, wydarzeń czytelniczych 

 powołanie nowego składu aktywu bibliotecznego  

 promocja biblioteki poprzez gazetki, wystawki 

 współpraca z Biblioteką Pedagogiczną oraz Biblioteką Publiczną 


