
KALENDARIUM 
Kwiecień  2021

ZADANIE WYKONAWCY
1. Posumowanie konkursu plastycznego  
„Mój ulubiony bohater książkowy”.   

Nauczyciele biblioteki, 
uczniowie klas I - III

2. Projekt okładki do przeczytanej, 
ulubionej książki – konkurs plastyczny.

Uczniowie klas IV

3. Prezentacja pt. „Misie znane i 
nieznane z naszych bajek” /Genially/- 
Teams.

Uczniowie klas I- III  

4. Gazetki:
-Tradycje Świąt Wielkanocnych
- Wiosna w poezji

Nauczyciele biblioteki

5.Powtórka do egzaminu z języka 
polskiego – wysłanie do uczniów linków 
i informacji dotyczących powtórzenia 
lektur i wiadomości z języka polskiego. 
przez komunikator Teams.

Nauczyciele biblioteki



KALENDARIUM 

MARZEC 2021
ZADANIE WYKONAWCY

1. Promowanie patrona szkoły- POLSCY 
OLIMPIJCZYCY - „Maskotki i symbole olimpijskie” 
gazetka.

Nauczyciele biblioteki.

2.    Uczenie poszanowania książek, czasopism        
i podręczników oraz poprawnego zachowania         
w bibliotece i innych instytucjach publicznych - 
prezentacja multimedialna przekazana uczniom 
drogą elektroniczną (e- dziennik, Teams).

Nauczyciele biblioteki, 
uczniowie klas I - IV.

3. Ranking na książkę miesiąca w formie reklamy- 
konkurs. 

Uczniowie klas VI i VII.

4. Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater 
książkowy”.

Uczniowie klas I- III  
„Świetliki”.

5.Ważne święta- Międzynarodowy Dzień Kobiet- 
gazetki: „Cytaty o kobietach”, „Karykatury 
sławnych kobiet”,  „Pani Wiosna”.

Nauczyciele biblioteki.

6.Promocja roli czytania i biblioteki dla rodziców - 
„Rola książki i pozytywnego wpływu czytania na 
rozwój dziecka”.  przesłane na e-dziennik.

Nauczyciele biblioteki, rodzice.



KALENDARIUM 

LUTY 2021

ZADANIE WYKONAWCY

1. Promowanie patrona szkoły „ POLSCY 
OLIMPIJCZYCY” - gazetka.

Nauczyciele biblioteki.

2.  Uroczystość-Pasowanie na czytelnika. Nauczyciele biblioteki, 
uczniowie klas pierwszych.

3. Ranking na książkę miesiąca w formie 
reklamy. 

Uczniowie klas VI i VII.

4.Wskazywanie uczniom jak mądrze 
wykorzystać internet do zdobywania 
informacji- linki do spektakli teatralnych, 
koncertów, słuchowisk i ekranizacji lektur 
szkolnych.

Nauczyciele biblioteki,
(dla uczniów i rodziców)



KALENDARIUM 
GRUDZIEŃ 2020

ZADANIE WYKONAWCY

1. Konkurs literacki – wiersz „IDĄ ŚWIĘTA”. Uczniowie klas szóstych, 
siódmych i ósmych.

2. Gazetka „Głos biblioteki – tradycje 
bożonarodzeniowe i noworoczne na świecie”.
3. Świąteczny wystrój biblioteki.

Nauczyciele biblioteki.

4. Inspirowanie czytelnictwem – udostępnianie: 
*linków do stron z bezpłatnymi książkami i 
lekturami szkolnymi, które wspomogą proces 
edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m. 
in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,
*linków do stron z bezpłatnym dostępem do 
ekranizacji lektur szkolnych.

Nauczyciele biblioteki,
(dla uczniów i rodziców)

../../../../../C:%5CUsers%5Croksana.tolwinska%5CDesktop%5CKuratorzy%20dobre%20praktyki%5Clektury.gov.pl,
https://wolnelektury.pl/


KALENDARIUM 

2020

ZADANIE WYKONAWCY

1. Gazetka „Nasza Polska Niepodległa”-Głos 
biblioteki.
2.Wystawka okolicznościowa „Nieskończenie 
Niepodległa”.

Członkowie aktywu 
bibliotecznego.
Nauczyciele biblioteki.

3. Konkurs krzyżówka „Historia Niepodległej”. Nauczyciele biblioteki, 
uczniowie klas czwartych
 i szóstych.

4. Inspirowanie czytelnictwem – udostępnianie 
linków do  literatury,którą warto poznać.

Nauczyciele biblioteki,
uczniowie klas cztery-osiem.



KALENDARIUM - PAŹDZIERNIK 2020
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

ZADANIE WYKONAWCY

1.”Starsi czytają młodszym”.  Członkowie aktywu 
bibliotecznego.
Odbiorca: przedszkolaki      
i uczniowie klas I-II.

2. Konkurs plastyczny klasa II „Piszemy           
i ozdabiamy swoje imię”. Wystawa prac 
konkursowych.

Nauczyciele biblioteki, 
uczniowie klasy II.

3. Konkurs plastyczny klasa III” Sowa w 
bibliotece”. Prezentacja prac uczniów.

Nauczyciele biblioteki,
uczniowie  klasy III.

4. Chcesz wzbogacić księgozbiór naszej biblioteki?
Dołącz do nas! Akcja będzie trwała od 01 do 
15 października.

Nauczyciele, rodzice, 
uczniowie klas I- VIII.

5. Prezentacja ciekawej literatury „ Głos Nauczyciele biblioteki.



biblioteki”.

KALENDARIUM- WRZESIEŃ 2020

ZADANIE WYKONAWCY

1. Wypożyczanie podręczników i materiałów 
ćwiczeniowych dla uczniów klas I – VIII.

Nauczyciele biblioteki, 
wychowawcy klas I -VIII.

2. Wybór łączników klasowych II- VIII. Nauczyciele biblioteki, 
wychowawcy.

3.Powołanie aktywu bibliotecznego”Miłośnicy 
książki”.

Przedstawiciele klas III- VIII.

4.Ogólnopolski Dzień Głośnego czytania –         
29 września/ wtorek.

Uczniowie klas I – VIII, 
nauczyciele. 



OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

29 WRZEŚNIA 2020  /WTOREK/

Akcja prowadzona jest w Polsce od 2001 roku w dniu urodzin Janiny Porazińskiej,
autorki  książek dla  dzieci  i  młodzieży.  W tym roku przypada na dzień  29 września  –
wtorek.
Biblioteka szkolna pragnie zainspirować dzieci  i  młodzież do czytania,  które wzbogaca
słownictwo, pobudza wyobraźnię i stymuluje rozwój młodego człowieka. 

Czytanie odbędzie się na 2  godzinie lekcyjnej. Uczeń przez radiowęzeł szkolny
 w ciągu pięciu minut  będzie czytał  fragment wybranej książki.


