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ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W KROŚNICY1 

dostosowany do pracy w systemie hybrydowym (praca stacjonarna i zdalna) 

 
Zadania 
 

 

Sposób realizacji Termin Osoba 

odpowiedzialna 
Uwagi 

1 2 3 4 5 
I. Prace organizacyjno – techniczne 
1. Planowanie i 

sprawozdawczość 
1. Opracowanie 

rocznego planu pracy 

biblioteki 
 

do 15 IX bibliotekarz  

2. Opracowywanie 

projektu budżetu 

biblioteki na następny  

rok kalendarzowy 

do 30 XI dyrekcja, 
bibliotekarz 

 

3. Dokumentowanie 

pracy – prowadzenie 

statystyki dziennej i 

okresowej 

cały rok bibliotekarz  

2. Organizacja 

pomieszczenia 

bibliotecznego 

1. Zakup druków 

bibliotecznych (karty 

czytelnika, karty 

książek) 
 

do 15 IX 
 

bibliotekarz 
 

 

 

 

2. Przygotowanie 

pomieszczenia 

bibliotecznego do 

pracy (ustawienie 

regałów 

bibliotecznych 

zgodnie z 

wytycznymi, 

przygotowanie kącika 

czytelniczego i 

stanowiska 

komputerowego (w 

miarę możliwości) 

do 1 XI bibliotekarz  

3. Wykonanie 

zakładek do książek 

na półkach 

IX – V bibliotekarz Na bieżąco 

4. Zmiana dekoracji w 

pomieszczeniu 

bibliotecznym, 

uaktualnianie 

bibliotecznej tablicy 

informacyjnej na 

korytarzu szkolnym 

na bieżąco bibliotekarz Zmiana 

elementów 

dekoracji w 

ciągu roku 

szkolnego 

3. Gromadzenie, 1. Uzupełnianie cały rok bibliotekarz W miarę 

                                                 
1
 Andrzejewska J., „Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. Tom II, Warszawa 1996, s.189-195 



opracowywanie i 

selekcja zbiorów 
zbiorów: 
a) gromadzenie 

podręczników 

dotacyjnych 
b) zakup nowości 

książkowych ze 

wszystkich działów 
c) pozyskiwanie 

nabytków od 

sponsorów 
d) uzupełnianie działu 

lektur do 

wystarczającego stanu 
e) zakup filmów na 

płytach DVD z 

nagraniami 

muzycznymi oraz 

programów 

komputerowych do 

indywidualnego 

udostępniania 
f) prenumerata 

czasopism 

możliwości 

2. Ewidencjonowanie, 

opracowywanie 

formalne,  rzeczowe i 

techniczne nowych 

nabytków 

na bieżąco bibliotekarz  

1.Sukcesywne 

uzupełnianie 

informacji na temat 

ubytkowanych 

zbiorów (ewidencja 

ubytków w księgach 

ubytków). 

na bieżąco bibliotekarz  

4. Organizacja 

warsztatu 

informacyjnego 

1. Sukcesywne 

powiększanie 

księgozbioru 

podręcznego w 

czytelni i w 

klasopracowniach. 
2. W przypadku, gdy 

zajdzie konieczność 

zdalnego nauczania, 

wykorzystanie 

wskazanej platformy 

internetowej do 

przekazywania 

informacji 

czytelnikom na temat 

dostępnych przez 

Internet zasobów 

edukacyjnych, lektur, 

książek, słuchowisk i 

filmów. 

na bieżąco bibliotekarz  



5. Organizacja 

udostępniania 

zbiorów 

1. Uporządkowanie 

kartotek czytelników 
do 10 IX bibliotekarz  

2. Aktualizacja 

wykazu lektur 
do 15 IX bibliotekarz/ 

nauczyciel 

j.polskiego, 
nauczyciele 

nauczania 

zintegrowanego 

 

3. W związku z 

sytuacją epidemiczną 

(covid-19) 

dostosowanie zasad 

związanych z 

korzystaniem z 

biblioteki szkolnej do 

sytuacji epidemicznej 

i zaleceń sanepidu. 

na bieżąco bibliotekarz, 

dyrektor,  
wychowawcy, 

sanepid 

 

4. Przygotowanie 

tymczasowego 

harmonogramu 

wypożyczeń dla 

uczniów 

poszczególnych klas i 

nauczycieli 

na bieżąco bibliotekarz  

5. Ustalenie dyżurów 

aktywu bibliotecznego 
na bieżąco 

(po ustaniu 

pandemii 

covid-19) 

bibliotekarz, 
aktyw 

biblioteczny 

 

6. Rejestr 

indywidualnej 

aktywności 

czytelniczej uczniów 

na bieżąco bibliotekarz  

6. Organizacja 

warsztatu 

dydaktycznego 

1. Założenie i 

stopniowe 

uzupełnianie kartoteki 

bibliograficznej 

konspektów lekcji 

bibliotecznych 

na bieżąco bibliotekarz  

2. Kompletowanie 

kartoteki tekstowej 

konspektów lekcji 

bibliotecznych 

na bieżąco bibliotekarz  

3. Gromadzenie 

pomocy 

dydaktycznych do 

przysposobienia 

czytelniczego i 

informacyjnego (np. 

prezentacji na 

slajdach, gromadzenie 

ilustracji, kolorowych 

tablic graficznych) 

cały rok bibliotekarz  

 
4. Przygotowanie 

materiałów do zajęć 

cały rok bibliotekarz  



biblioterapeutycznych, 

gromadzenie pomocy 

metodycznych 
II. Praca pedagogiczna 
1. Udostępnianie 

zbiorów 
1. Udostępnianie 

zbiorów 

piśmienniczych w 

wypożyczalni i 

czytelni 

cały rok bibliotekarz 
 

 

2. Udostępnianie 

indywidualne i 

zbiorowe 

dokumentów 

audiowizualnych 

cały rok bibliotekarz  

3. Przekazanie 

kompletów książek do 

klasopracowni 

cały rok bibliotekarz  

4. Przesyłanie książek 

dłużej chorującym 

uczniom 

w razie 

potrzeby 
bibliotekarz, 
aktyw 

biblioteczny, 
klasowi łącznicy 

 

5. Wypożyczanie 

książek innym 

czytelnikom* 

w razie 

potrzeby 
bibliotekarz *zgodnie ze 

statutem 

szkoły 
6. Wypożyczenia 

międzybiblioteczne 

dla nauczycieli 

w razie 

potrzeby 
bibliotekarz  

7. Kierowanie 

uczniów do innych 

bibliotek 

w razie 

potrzeby 
bibliotekarz 

szkolny, 
bibliotekarze z 

biblioteki 

gminnej 

(głównej i filii) 

 

2. Działalność 

informacyjna i 

poradnictwo w 

wyborach 

czytelniczych 

1. Udzielanie 

informacji 

bibliotecznych, 

katalogowych, 

bibliograficznych, 

tekstowych i 

rzeczowych 

cały rok bibliotekarz  

2. Szkolenie 

użytkowników w 

wyszukiwaniu 

informacji 

katalogowych i 

bibliograficznych za 

pomocą komputera 

cały rok bibliotekarz  

3. Udzielanie porad w 

wyborach 

czytelniczych 

cały rok bibliotekarz  

4. Propaganda 

biblioteki, książek i 

innych dokumentów 
a) tablica 

cały rok 
 

 
cały rok 

bibliotekarz 
 
bibliotekarz, 
aktyw 

 



informacyjna 

członków koła 

bibliotecznego na 

korytarzu szkolnym 
b) kąciki czytelnicze 

w klasach 
 
c) sprawozdania 

informacyjne na temat 

działalności  biblioteki 

dla dyrekcji szkoły 
 
d) wystawka książek 
 
e) plakaty reklamujące 

książki i czasopisma 
 
f) promocja nowości 

bibliotecznych 

szkolny 
 

 

 

 

 

 
na bieżąco, 

sprawozdania 

semestralne na 

posiedzeniach 

RP 
X-V 
 
X-V 
 

 
na bieżąco 

biblioteczny 
 
bibliotekarz, 

nauczyciele 

j.polskiego, 

wychowawcy 

klas 1-3 
 
bibliotekarz 
 

 

 
bibliotekarz, 
aktyw 

biblioteczny 
 

 
bibliotekarz 

3. 

Przysposobienie 

czytelnicze i 

informacyjne 

1. Lekcje biblioteczne zgodnie z 

terminarzem i 

potrzebami (w 

miarę 

możliwości) 

bibliotekarz  

2. Instruktarz 

indywidualny 
na bieżąco bibliotekarz  

3. Wycieczki: 
- do Gminnej 

Biblioteki Publicznej 

w Izbicku (spotkanie z 

pisarzem) 
- do biblioteki w 

Boryczy (filia 

biblioteki gminnej w 

Izbicku 
- do redakcji gazety 

Strzelec Opolski 

(ewentualnie 

spotkanie z 

dziennikarzem z tego 

czasopisma w szkole) 

 
VI 
 

 

 

 
IV 
 

 

 

 

 
V 
 

bibliotekarz, 
bibliotekarz 

biblioteki 

gminnej 
 
bibliotekarz, 
wydawca 

czasopisma 
bibliotekarz 

 

Sprawdzanie 

wyników 

przysposobienia 

czytelniczego i 

informacyjnego 

na bieżąco bibliotekarz  

4. Rozwijanie 

kultury 

czytelniczej 

uczniów, 

kształtowanie 

postaw 

moralnych 

zgodnie z 

1. Praca indywidualna 

z czytelnikami: 
a) rozmowy na temat 

ich zainteresowań, 

potrzeb, osiągnięć i 

trudności, dalszych 

zamiarów - pomoc w 

doborze odpowiedniej 

 

 
cały rok 

szkolny 
 

 

 

 

bibliotekarz 
 

 

 

 

 

 

 

 



ogólnoludzkimi 

wartościami 
literatury, sprzyjającej 

ich rozwojowi 
b) organizacja zajęć 

biblioterapeutycznych 
c) otoczenie opieką 

uczniów stroniących 

od książki 
d) indywidualny 

pomiar aktywności 

czytelniczej 

 

 

 
cały rok 

szkolny 
VI 
 

 

 

 
bibliotekarz, 
aktyw 

biblioteczny 
 
bibliotekarz 

2. Cykl spotkań z 

książką: godziny 

baśni, dramy, 

dyskusje, spotkania 

autorskie, gry i 

zabawy, małe formy 

teatralne, poranki 

literackie, kiermasze 

zgodnie z 

terminarzem 
bibliotekarz, 

aktyw 

biblioteczny 

 

3. Noc Biblioteczna I/II 2021 bibliotekarz   
4. Gminny Konkurs 

Recytatorski „Śląsk – 

ziemia poetów” 

VI bibliotekarz, 

aktyw 

biblioteczny 

 

5.Praca z tzw. 

aktywem 

bibliotecznym 

1. Zebrania 

szkoleniowo-

organizacyjne 

pierwsze do 

15IX, 

pozostałe w 

razie potrzeby 

na bieżąco 

bibliotekarz  

2. Przygotowanie 

szkolnego kiermaszu 

książki 

XII 
III 
VI 

bibliotekarz, 

aktyw 

biblioteczny 

 

3. Przygotowanie 

szkolnego konkursu 

recytatorskiego 

II - III bibliotekarz, 

aktyw 

biblioteczny 

 

III. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym 
1.Współpraca ze 

środowiskiem 

szkolnym 

1. Udzielanie pomocy 

nauczycielom 

przedmiotów, 

wychowawcom klas, 

opiekunom 

organizacji i kół 

zainteresowań w ich 

codziennej pracy, w 

doskonaleniu się i 

pracy twórczej 
2.Udzielanie pomocy 

nauczycielom w 

organizowaniu lekcji 

bibliotecznych i 

innych formach pracy 

z książką i innymi 

dokumentami – 

współpraca we 

wdrażaniu systemu 

edukacji czytelniczej i 

 bibliotekarz, 
wychowawcy 

klas, 
opiekunowie 

organizacji i kół 

zainteresowań, 

nauczyciele, 

dyrekcja 

 



informacyjnej 
3.Współpraca z 

wychowawcami klas i 

nauczycieli 

przedmiotowców w 

poznawaniu uczniów i 

ich aktywacji 

czytelniczej 
4.Udostępnianie 

rodzicom książek i 

innych materiałów z 

zakresu literatury 

pięknej i wychowania 

dzieci 
2.Współpraca ze 

środowiskiem 

pozaszkolnym 

1.Współpraca z 

biblioteką publiczną: 
udostępnianie zbiorów 

(doraźne komplety), 

wymiana materiałów 

informacyjnych, 

uzyskiwanie 

informacji o 

czytelnictwie 

uczniów, wymiana 

opinii o wspólnych 

czytelnikach, 

dostarczenie 

aktualnego wykazu 

lektur 
2. Organizacja 

Gminnego Konkursu 

Recytatorskiego 

„Śląsk – Ziemia 

Poetów”. 
3. Organizacja 

spotkań z literatami i 

twórcami z regionu i 

Polski. 

na bieżąco bibliotekarze 

szkolny i 

biblioteki 

publicznej 

 

IV. Dokształcanie 
1.Szkolenia i 

kursy 
1. Udział w V 

Ogólnopolskiej 

Konferencji 

Biblioterapeutycznej, 

VII edycji opolskiej   
Biblioterapia – 

obszary spotkań i 

dialogu z literaturą 

5 - 6 listopada nauczyciel 

bibliotekarz, 

dyrektor 

w miarę 

możliwości 

Samokształcenie na bieżąco nauczyciel 

bibliotekarz 
 

 
Plan może ulec modyfikacji, również ze względu na ograniczenia związane z pandemią covid. 
 
Opracowała: mgr Adriana Jarosz 

 


