
III spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy z powiatu słupeckiego 

 

„Funkcjonowanie bibliotek szkolnych wynikające z reformy edukacji” 

 

24 maja 2017 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w 

Słupcy odbyło się III spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z 

powiatu słupeckiego. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z planowanymi od nowego 

roku szkolnego zmianami w prawie oświatowym. 

Hanka Kasperska-Stróżyk rozpoczęła spotkanie od przedstawienia prowadzącej wykład – 

Iwony Wojtalik (CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie – Dział Informacyjno-

Bibliograficzny). Przekazała informację o tym, że uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z 

tematyką prezentowaną na wiosennej konferencji metodycznej dla nauczycieli bibliotekarzy 

bibliotek szkolnych wszystkich typów szkół, która odbyła się 22 kwietnia 2017 r. Konferencja  pt. 

Reforma oświaty i wdrażanie nowej podstawy programowej zorganizowana była przez Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.  

 

 
 

 Program spotkania III sieci współpracy i samokształcenia: 

 

 Ogólne założenia reformy edukacji   

 Wdrażanie nowej podstawy programowej  

 Zmiany dotyczące bibliotek szkolnych 

 

Iwona Wojtalik rozpoczęła od omówienia aktów prawnych opublikowanych w roku szkolnym 

2016/2017, dotyczących zmian w prawie oświatowym. Przedstawiła ogólne założenia reformy 

edukacji, która wchodzi w życie od nowego roku szkolnego 2017/2018. Na podstawie materiału 

informacyjnego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zapoznała uczestników spotkania z 

założeniami nowej podstawy programowej. 

 

 
 

Uczestnicy III spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z  powiatu słupeckiego  

 

 



Nauczyciele bibliotekarze poznali zadania biblioteki szkolnej w reformowanej szkole:  

 

 Gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych, 

bibliotecznych. 

 Tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi. 

 Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie u 

uczniów nawyku czytania i uczenia się. 

 Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów w tym, w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym. 

 

 
 

Iwona Wojtalik  zwróciła uwagę na zapisy dotyczące: rozwijania kompetencji czytelniczych 

uczniów, edukacji informacyjnej, samokształcenia uczniów, nabywania kompetencji społecznych 

czy stosowania metody projektów.  

Omówiła propozycje lektur do wspólnego i indywidualnego czytania w edukacji 

wczesnoszkolnej oraz lektury obowiązkowe w kl. IV–VI szkoły podstawowej, w kl. VII i VIII 

szkoły podstawowej. 

 

 
 

Prowadząca Iwona Wojtalik polecała książkę  

Kelly Gallagher Jak zachęcać do czytania. Minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum 

 



Potem nauczyciele dyskutowali na temat zmian  dotyczących bibliotek szkolnych w roku 2017. 

 

 
 

Na zakończenie: 

 

A. Przekazano informacje bieżące: statystyka punktów bibliotecznych utworzonych w szkołach 

powiatu słupeckiego w roku szkolnym 2016/2017.  

B. Uczestnicy otrzymali materiał: Nowa podstawa programowa w ofercie edukacyjnej Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 

C. Zachęcono do zapoznania się z wystawą książek: Wielokulturowość.  
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