
Długoterminowy  plan  pracy  Szkolnego Centrum 
Informacji  

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Gimnazjum Gminnego w Gietrzwałdzie 

 

 

Misja biblioteki (SCI)  

•         biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji; 

Cele bieżące: 

•         biblioteka rozwija zamiłowania i zainteresowania czytelnicze uczniów; 

•         uczy młodzież aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej; 

•         kultywuje tradycje narodowe kraju, regionu, miasta i szkoły; 

Cele pośrednie: 

•         biblioteka kształtuje umiejętności uczniów w zakresie poszukiwania, 
porządkowania      i wykorzystywania informacji z różnych źródeł  

i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów; 

•         wyrabia nawyki samokształcenia na dalszych etapach edukacji szkolnej; 

Wizja: zadania nauczyciela bibliotekarza 

•         gromadzenie, opracowanie, konserwacja i selekcja zbiorów; 

•         tworzenie i modernizacja warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego biblioteki; 

•         udostępnianie zbiorów (do domu i na lekcje) oraz podejmowanie innych działań na 
rzecz rozwijania zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów dbając o ich 
indywidualizację; 

•         planowanie, organizowanie i przeprowadzanie zajęć z zakresu edukacji 
czytelniczej      i medialnej; 

•         doskonalenie warsztatu swojej pracy; 

•         umożliwienie czytelnikom korzystania ze zbiorów multimedialnych; 

•         dostosowanie biblioteki do nowoczesnych wzorców; 

Procedury osiągania celów: 

bibliotekarz jako: 

•         nauczyciel i wychowawca; 

•         doradca; 

•         animator kultury; 

•         opiekun; 



Mierzenie jakości pracy biblioteki szkolnej poprzez: 

•         badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów – testy, ankiety, konkursy; 

•         kontrola stanu czytelnictwa uczniów; 

•         poszukiwanie i podejmowanie dyskusji na temat lektury domowej; 
 

 

 

 

Zadania Formy realizacji Termin Uwagi 

Gromadzenie i 
opracowanie zbiorów 
bibliotecznych 

-zakup książek i innych 
materiałów bibliotecznych; 

-prenumerata czasopism; 

-pozyskiwanie darów od 
sponsorów, 
zaprzyjaźnionych bibliotek 
i czytelników; 

-klasyfikowanie i 
katalogowanie nabytków; 

-akcesja czasopism; 

Cały rok w 
miarę 
możliwości 

  

Usuniecie materiałów 
zbędnych i przestarzałych  

-prowadzenie selekcji 
zbiorów biblioteki; 

-zakup nowości 
metodycznych; 

Okresowo   

Doskonalenie warsztatu 
informacyjno-
wyszukiwawczego 
biblioteki 

-melioracja katalogów; 

-poszerzanie kartotek o 
nowe hasła; 

-tworzenie zestawień 
bibliograficznych dla 
uczniów i nauczycieli; 

-tworzenie 
komputerowych baz 
danych; 

Cały rok wg 
potrzeb i 
możliwości 

  

Udostępnianie zbiorów -wypożyczanie do domu; 

-udostępnianie w czytelni; 

Cały rok wg 
potrzeb 

  



Zadania Formy realizacji Termin Uwagi 

-wypożyczanie zbiorów na 
lekcje; 

Umożliwienie uczniom 
korzystania z 
nowoczesnych 
technologii 
informacyjnych 

-dostęp do internetu; 

-udostępnianie zbiorów 
multimedialnych; 

 

W miarę 
możliwości 

  

Przebudowa biblioteki 
szkolnej celem stworzenia 
SCI 

-wyposażenie biblioteki w 
regały do księgozbioru 
podręcznego i zbiorów 
specjalnych  

-utworzenie czytelni 
multimedialnej; 

-utworzenie 
komputerowych stanowisk 
dla uczniów i 
bibliotekarza; 

-zainstalowanie drukarki i 
skanera przy 
komputerowym 
stanowisku pracy 
bibliotekarza; 

-wzbogacanie zbiorów 
multimedialnych (zakup 
nowych programów, 
gromadzenie 
tematycznych prezentacji 
multimedialnych ) 

    



Zadania Formy realizacji Termin Uwagi 

Diagnozowanie 
zainteresowań 
czytelniczych uczniów 

-prowadzenie badań 
ankietowych; 

-rozmowy indywidualne z 
czytelnikami; 

-analiza statystyki 
wypożyczeń; 

-obserwacja zachowań 
czytelników w czasie 
wizyt w bibliotece; 

-analiza informacji 
zwrotnych po zajęciach z 
edukacji czytelniczej i 
medialnej; 

-wywiad z 
wychowawcami klas; 

Cały rok wg 
potrzeb 

Współpraca z 
pedagogiem 
szkolnym, 
wychowawcami 
klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbudzanie i rozwijanie 
indywidualnych 
zainteresowań uczniów 
oraz wyrabianie i 
pogłębianie u uczniów 
nawyku czytania i 
uczenia się 

-organizowanie konkursów 
czytelniczych; 

-wieczory poetyckie; 

-spotkania autorskie; 

-organizowanie zajęć 
doskonalących techniki 
czytania i rozumienia 
tekstu; 

-gazetka interaktywna; 

-wystawki promujące 
książki i ich autorów 

-kącik w bibliotece 
„Polecamy”- informujący 
o nowościach 
wydawniczych  

-prezentowanie pięknego 
czytania 

Cały rok wg 
potrzeb i 
możliwości 

  



Zadania Formy realizacji Termin Uwagi 

 

Prowadzenie działań w 
zakresie edukacji 
czytelniczej i medialnej 

-przygotowanie 
harmonogramu zajęć z 
edukacji czytelniczej i 
medialnej prowadzonej 
przez bibliotekarza 
(realizacja programu 
autorskiego); 

-prowadzenie zajęć w 
poszczególnych klasach; 

-udzielanie uczniom 
indywidualnych porad; 

-praca z uczniami 
zdolnymi i słabymi, 
zagubionymi; 

-wspieranie i inicjowanie 
prac projektowych; 

Wrzesień 

  

  

  

Cały rok wg 
harmonogramu 

  

Animacja życia 
kulturalnego na terenie 
szkoły 

-gromadzenie i 
upowszechnianie 
informacji o życiu 
kulturalnym regionu; 

-inspirowanie do 
podejmowania obchodów 
rocznic historycznych, 
świąt państwowych i 
wydarzeń kulturalnych; 

-współpraca z 
nauczycielami w 
organizowaniu imprez 
szkolnych; 

Cały rok wg 
potrzeb 

  



Zadania Formy realizacji Termin Uwagi 

-organizacja wystaw 
propagujących książkę; 

-współpraca z innym 
bibliotekami i szkołami; 

Prowadzenie działań w 
zakresie orientacji 
zawodowej 

-utworzenie kącika „Co 
dalej gimnazjalisto?” 

-aktualizacja propozycji 
szkół ponadgimnazjalnych 

 

Cały rok wg 
potrzeb i 
możliwości 

Współpraca z 
pedagogiem 
szkolnym 

Promocja szkoły i regionu -wystawy działań 
twórczych młodzieży; 

-pomoc w kreowaniu 
wizerunku szkoły – pomoc 
w redagowaniu artykułów 
informujących o 
działalności szkoły do 
„Gazety Gietrzwałdzkiej”  

Cały rok wg 
potrzeb i 
możliwości 

 

Działania podejmowane 
na rzecz doskonalenia 
pracy szkoły i własnego 
rozwoju 

-aktywne uczestnictwo w 
konsultacjach, zebraniach 
metodycznych; 

-udział w różnych formach 
doskonalenia: kursach, 
warsztatach, 
konferencjach; 

-korzystanie z możliwości 
wizyt doradcy 
metodycznego; 

-uczestniczenie w pracach 
zespołów 
samokształceniowych; 

-komputeryzacja biblioteki 
szkolnej i udział w kursie 
obsługi programu 
komputerowego dla 
bibliotek szkolnych 

Cały rok wg 
potrzeb i 
możliwości 

  

  

  

  

Realizacja 
zadania 
uzależniona od 
zasobów 
finansowych 
szkoły 

  

  

  

  

  

  

Współpraca         
z informatykiem 



Zadania Formy realizacji Termin Uwagi 

Tworzenie szkolnego 
zaplecza metodycznego  

-gromadzenie materiałów 
dotyczących awansu 
zawodowego 
nauczycieli        i reformy 
oświaty; 

-gromadzenie 
przykładowych 
konspektów zajęć, wzorów 
formularzy i dokumentacji 
wymaganej za okres stażu; 

-gromadzenie i 
udostępnianie bazy 
przydatnych materiałów w 
sytuacjach 
wychowawczych; 

Cały rok   

Nawiązanie efektywnego 
kontaktu z innymi 
nauczycielami i 
pracownikami szkoły 

-wymiana informacji 
nauczycielami w 
szczególności z 
wychowawcami klas; 

-zapewnienie łączności ze 
stroną internetową szkoły; 

-zapewnienie łączności 
internetowej      z 
agendami szkoły np. 
sekretariat, dyrekcja, 
świetlica, pracownia 
komputerowa; 

Cały rok   

 

 

 

 

Szczegółowy plan pracy biblioteki, zatwierdzany przez dyrektora szkoły na początku roku 
szkolnego, uwzględnia zadania zawarte w programie pracy biblioteki. 

 

Dokumenty, na których oparto opracowanie programu: 



•         Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Gimnazjum Gminnego w 
Gietrzwałdzie; 

•         Program wychowawczy obu szkół; 

•         Rozporządzenie MENiS z dn. 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz.U.Nr 51 poz.458)  

 

Opracowała: Iwona Wojciechowska 

nauczyciel bibliotekarz 

 


