
II spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy z powiatu słupeckiego 

 

„Promocja ciekawych projektów Biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 1 

 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy” 

 

 

05 lutego 2018 r. zorganizowano II spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 

bibliotekarzy z powiatu słupeckiego. Zaplanowano, że w tym roku szkolnym, spotkania będą 

odbywały się w bibliotekach szkolnych, dzięki czemu poznamy ich siedziby i organizację. Jako 

pierwsza gościła nauczycieli bibliotekarzy naszej sieci współpracy i samokształcenia biblioteka 

szkolna Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, podczas drugiego 

spotkania odwiedziliśmy bibliotekę Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Słupcy. 

 

 
 

Uczestnicy II spotkania sieci współpracy i samokształcenia  

nauczycieli bibliotekarzy z  powiatu słupeckiego 

 

Pani Beata Zimniewicz oraz Pani Adrianna Olczak zaprezentowały ciekawe projekty 

realizowane w bibliotece. Tradycją biblioteki są akcje czytania książek najmłodszym, konkursy ze 

znajomości lektur oraz pasowanie pierwszoklasistów na czytelników. Przy bibliotece działa „Klub 

Motyli Książkowych” zaangażowani w nim uczniowie uświetniają spotkania organizowane w 

bibliotece poprzez inicjowanie scenek tematycznych, występów teatralnych. Między innymi takie 

przedstawienie zostało przygotowane na uroczystość przyjęcia w poczet czytelników najmłodszych 

uczniów. Członkowie z „Klub Motyli Książkowych” wcielili się w postaci z lubianych bajek, które 

opowiedziały historię porzuconych książek.  

W zawiązku z ogłoszeniem 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości, 

panie bibliotekarki organizują i włączają się w akcje poświęcone odzyskaniu niepodległości. Z 

okazji rocznicy w roku szkolnym 2017/2018 realizują projekt edukacyjny „Korzenie wolności”, 

którego celem jest upamiętnienie powstańczych zrywów Polaków w drodze do przywrócenia Polski 

na mapie Europy. 17 stycznia 2018 r. koło historyczne i szkolna biblioteka zaprosili na „Wieczór z 

Powstaniem Wielkopolskim”.   



 
 

Uczestnicy II spotkania sieci współpracy i samokształcenia  

nauczycieli bibliotekarzy z  powiatu słupeckiego  

 

 Pani Beata Zimniewicz od kilku lat przygotowuje scenariusze przedstawień teatralnych. W tym 

roku grupa teatralna „Jedyneczki”, w realizacji autorskiego scenariusza pani Beaty, zajęła I miejsce 

w 21. Przeglądzie Twórczości Bożonarodzeniowej „Anioły”, przedstawienie zatytułowane było 

„Nawrócenie Heroda”.  
 

 
 

Uczniowie SP nr 1 w spektaklu podczas 

21. Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej „Anioły” 

Fot. SP Nr 1 w Słupcy 

 

 Coroczną inicjatywą pań z biblioteki jest również organizacja świątecznego kiermaszu. Na 

specjalne przygotowanym stoisku królują świąteczne pierniki, ozdoby choinkowe, własnoręcznie 

uszyte zabawki i wiele innych drobiazgów. Biblioteka szkolna od lat zaprasza uczniów, rodziców i 

pedagogów na kiermasz taniej książki „Książkobranie”. Książeczki edukacyjne, baśnie, bajki, i 

wiele innych ciekawych tytułów mogą nabyć uczniowie w niezwykle atrakcyjnej cenie.  

Panie współpracują również z Komendą Powiatową Policji w Słupcy, zapraszają stróżów 

prawa do biblioteki, aby uczyć dzieci odpowiedniego poruszania się na drodze. Włączają się w 

ogólnopolskie akcje czytelnicze np. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Popularyzują wśród 

uczniów nawyk czytania. Organizują zajęcia krzewiące znajomość gwary wielkopolskiej. Dla 

uczniów przygotowały niezwykły pokój tzw. exitroom, a w nim zagadki oparte na treści lektur 



znajdujących się w bibliotece. Wyjście z pokoju uczniowie odnajdują po rozwiązaniu zagadek.  

Niezwykła zabawa, która cieszyła się dużym zainteresowaniem użytkowników biblioteki.  

O tych i innych projektach usłyszeli nauczyciele bibliotekarze w trakcie II spotkania sieci 

współpracy i samokształcenia. Prezentowane inicjatyw wzbudziły zainteresowanie nauczycieli 

bibliotekarzy. 

 

W drugiej części spotkania Anna Chudzińska (CDN PBP Filia w Słupcy) zwróciła uwagę na 

kształcenie kompetencji kluczowych uczniów przez nauczyciela bibliotekarza. Czytanie jako 

umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów 

kultury, to jedna z najważniejszych kompetencji zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. 

Uczeń powinien mieć zapewniony kontakt z książka np. przez udział w w zajęciach, na których 

czytane są fragmenty lektur, lub udział w zajęciach prowadzonych w bibliotece szklonej. Poprzez to 

rozwijane są kompetencje czytelnicze, które kształtują nawyk czytania książek w dorosłym życiu. 

Dlatego tak ważny jest aktywny udział nauczycieli bibliotekarzy w życiu szkoły oraz 

organizowanie zajęć promujących czytanie. Zwróciła również uwagę na kolejne istotne zagadnienie 

wprowadzane do szkół. Mianowicie wiedzę o prawie autorskim i ochronie własności intelektualnej, 

w którego  realizację powinny włączyć się biblioteki szkolne. Musimy nauczyć ucznia 

odpowiedzialności i szacunku dla prac własnych i cudzych, a zwłaszcza dla dziedzictwa 

kulturowego. Nauczyciele powinni zwracać uwagę i uwrażliwiać uczniów na ochronę własności 

intelektualnej, nie dopuszczać do tworzenia plagiatów oraz publikowania prac czy wizerunku bez 

zgody twórcy.  

 
 

Uczestnicy II spotkania sieci współpracy i samokształcenia  

nauczycieli bibliotekarzy z  powiatu słupeckiego 

 

Kolejnym punktem spotkania była selekcja zbiorów bibliotecznych, a dokładniej mówiąc 

darmowych podręczników dla uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 można odpisać:  podręczniki 

do klasy 4 szkoły podstawowej z roku 2016/2017 (ponieważ tutaj obowiązuje nowa podstawa 

programowa), podręczniki MEN-owskie do klasy 1 szkoły podstawowej oraz podręczniki do klasy 

1 gimnazjum. Uczestnicy spotkania wymienili się własnymi doświadczeniami w tym zakresie.  

 

W sprawach bieżących Anna Chudzińska przekazała nauczycielom informacje nt.:  

 konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Polacy w świecie 

znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”, 

 konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „Bądź EKO, 

działaj EKO” – II edycja pod hasłem „Walka ze smogiem. Chrońmy nasze zdrowie” dla 

dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół z terenu Wielkopolski,  



 zachęcała nauczycieli do udziału w XXII Targach Edukacyjnych organizowanych w 

Poznaniu przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,  

 zwróciła się również z propozycją przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci w 

młodszym wieku szkolnym w szkołach, w związku z priorytetem – Podnoszenie jakości 

edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.  

 

W II spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu 

słupeckiego wzięło udział 10 uczestników. 

Oprac. Anna Chudzińska 

Foto. Anna Chudzińska 

 


