
KALENDARIUM

STYCZE  2022Ń

ZADANIE WYKONAWCY

1.Pasowanie na czytelnika uczniów 
klas pierwszych „W KRAINIE 
BAŚNI”.

Uczniowie klasy I a, b, c

2. Jak przyjemnie i bezpiecznie 
spędzać ferie zimowe? Rady i 
porady!

Nauczyciele biblioteki

3. Ferie zimowe z książką - co warto
przeczytać? Wysłanie linków  do 
uczniów na e- dziennik i Teams.

Oferta dla uczniów klas I -VIII

4. Inspirowanie uczniów historią 
regionu, miasta - konkurs 
plastyczny„Zapraszam do miasta 
mojego dzieciństwa” - technika 
dowolna, klasy V - wersje 
papierowa, klasy VII praca 
wykonana na komputerze. 

 Uczniowie  klas V - VII 

5. Wykonanie gazetek i  i dekoracji 
zimowych : „Czy znasz sporty 
zimowe?”, Ferie- czas zimowego 
szaleństwa”.

Nauczyciele biblioteki, członkowie 
koła „Przyjaciel biblioteki”



„Zapraszam do miasta mojego dzieciństwa” -
konkurs plastyczny dla klas V -VII.

I. Cele konkursu

              *promocja miasta, jego walorów kulturowych,

              *rozwijanie  i umacnianie poczucia  tożsamości regionalnej, 

              * kształtowanie właściwego stosunku do swojej miejscowości, przywiązania do rodzinnych
stron, ukazanie piękna rodzinnego miasta,

               *rozwijanie inwencji twórczej dzieci,

               *wskazywanie różnorodności piękna miasta za pomocą różnych technik plastycznych.

 
II. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs dla uczniów klas V- VII.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy dowolną techniką
plastyczną w formacie A4.  Uczniowie klas V wykonują wersję papierową. Klasy VII pracę na na 
komputerze. Praca powinna przedstawiać ilustrację  i promocję naszego miasta ( ciekawe miejsca,
zabytki, widoki).
3.Praca musi zawierać  informacje:
- imię, nazwisko 
- klasa.
4. Prace  należy składać do 21 stycznia 2022 r. Prace papierowe dostarczyć należy do biblioteki  
szkolnej a komputerowe  przesłać na e- dziennik lub Teams do p. B. Berk.
5.Rozstrzygnięcie konkursu  i wręczenie nagród nastąpi po feriach zimowych 7 lutego 2022 roku.

III. Zasady oceniania i nagrody
Oceny prac dokona jury. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
- estetyka wykonania
- oryginalność pracy
- samodzielność
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe. 
Uczestnikom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.

Zachęcamy do podejmowania tematu w sposób luźny, szeroko rozumiany. Praca 
będzie mieścić się w temacie, jeśli znajdzie się w niej motyw, który będzie związany 
z naszym miastem.

BIBLIOTEKA SZKOLNA



KALENDARIUM

GRUDZIE  2021Ń

ZADANIE WYKONAWCY

1.Warsztaty w „Krainie Św. Mikołaja”- 
dekoracje świąteczne wg słowiańskiej 
kultury- prowadzone przez Panią Alicję 
Zęgota- Nowe Kiejkuty.

Uczniowie klasy 1a

 2. Podsumowanie rankingu na najlepiej 
czytającą klasę 
i najlepszego czytelnika miesiąca- 
listopada.

Uczniowie klas I - VIII

3. Mikołajkowy tydzień Nauczyciele biblioteki

4. Współpraca z wychowawcami klas 
w zakresie kształtowania u uczniów 
aktywności czytelniczej- zajęcia 
biblioteczne w czasie zastępstw 
doraźnych.

Uczniowie klas wg planu zastępstw

5. ”Zima z książką”-budowanie nawyku 
czytania w domu- wysyłanie artykułów , 
linków do rodziców  i uczniów na e- 
dziennik i Teams. 

Oferta dla uczniów klas I - IV

6. Wykonanie gazetek i  i dekoracji 
świątecznych : „Tradycje 
Bożonarodzeniowe w różnych krajach”, 
„Prezentacja prac uczniów”.

Nauczyciele biblioteki,członkowie koła 
„Przyjaciel biblioteki”, uczniowie klas I- 
III.



KALENDARIUM

LISTOPAD 2021

ZADANIE WYKONAWCY

1Inspirowanie uczniów do korzystania 
 z portali  internetowych kształcących 
umiejętności edukacyjne- gry i zabawy
 o walorach edukacyjnych.

Uczniowie klas I- III

2.Konkurs recytatorski poezji Kamila 
Cypriana Norwida z okazji Roku 
Norwidowskiego

Uczniowie klas VII- VIII

3. Ranking na najlepiej czytającą klasę 
i najlepszego czytelnika miesiąca- 
listopad.

Uczniowie klas I - VIII

4. Ankieta „ Moje zainteresowania 
czytelnicze”.- podsumowanie

Uczniowie klas IV - VII

5.Rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego” By się czytać chciało 
zakładkę stwórz wspaniałą”

Uczniowie klas IV, V, VII

6.Współpraca z Miejską Biblioteką  
Publiczną
 w Szczytnie- udział w zajęciach 
tematycznych.

Oferta dla uczniów klas I - VII

7.Gazetki : „Narodowe Święto 
Niepodległości”,”Nasza Niepodległa- 
prace uczniów”

Nauczyciele biblioteki, uczniowie klas I, 
II

KALENDARIUM



PA DZIERNIK  Ź 2021
Międzynarodowy Miesiąc  Bibliotek  Szkolnych-

„Książka to przyszłość”

ZADANIE WYKONAWCY

1.Utworzenie Koła Promocji Czytelnictwa. Nauczyciele biblioteki, przedstawiciele klas
 klas II- VIII

2.”Jesień w poezji”, „ Rok Norwidowski”,
„ Książka to przyszłość” - gazetka na  tablicy 
„Głos Biblioteki”.

Nauczyciele biblioteki

3. Ranking na najlepiej czytającą klasę 
i najlepszego czytelnika miesiąca- października.

Uczniowie klas I - VIII

4. Ankieta „ Moje zainteresowania czytelnicze”. Uczniowie klas IV - VII

5.” By się czytać chciało zakładkę stwórz 
wspaniałą”- konkurs plastyczny.

Uczniowie klas IV - V



KALENDARIUM

ZADANIE WYKONAWCY

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

Nauczyciele biblioteki, wychowawcy
 klas I- VIII.

2.„Zalety czytania książek”- gazetka na  tablicy 
„Głos Biblioteki”.

Nauczyciele biblioteki.

3. Ogólnopolski Dzień Głośnego  Czytania- 29 
września. Uczniowie w czasie przerw poznają 
wiersze Kamila Cypriana Norwida.

Uczniowie klas VIII- audycja nadawana przez 
radiowęzeł szkolny.

4. „Czytanie na dywanie” - starsi uczniowie 
czytają bajki i bajeczki przedszkolakom 
i uczniom klas pierwszych. 

Uczniowie klas VIII.


