Plan pracy biblioteki Zespołu Szkół w Skale
na rok szkolny 2016/2017
Zadania

Formy realizacji

Termin

Współpraca

Zadania priorytetowe na rok szk. 2016/17
Realizacja projektów

• Projekt Narodowego Programu Rozwoju

wrzesień- styczeń

Czytelnictwa

Uczniowie
Nauczyciele,
Rodzice,

• Projekt zakupu podręczników dla

Miejsko-Gminna

obcokrajowców

Biblioteka w Skale,
wrzesieńpaździernik

Zmiana wyglądu



zdejmowanie szarych okładek z

wrzesień- czerwiec

Uczniowie

książek

biblioteki


porządkowanie drugiego

Wolontariusze

pomieszczenia magazynu i odmienne
zagospodarowanie go


zmiana ustawienia regałów w
magazynie i czytelni



Koło Biblioteczne

Dyrektor

przystosowanie pomieszczeń do
wolnego dostępu do półek przez
użytkowników (przejście)



unowocześnienie ustawienia książek
na półkach - na wzór księgarni



opracowanie i zawieszenie
informacji o rozmieszczeniu

Nauczyciele

działowo-alfabetycznym
księgozbioru


zakup sof /ekopuff, dywanu, stolika,
lamp do części magazynowej

Dyrektor

1



Kontynuacja selekcji zbiorów

Przygotowanie biblioteki

biblioteki, ubytkowanie

na przyjęcie nowego

i przygotowanie pomieszczeń na

księgozbioru

nowy księgozbiór


wrzesień- czerwiec

Nauczyciele
przedmiotów

Uczniowie

Makulaturowanie zubytkowanych
zasobów



zmiana funkcji regałów
Koło Biblioteczne



zmiana funkcji drugiego
pomieszczenia magazynowego

Wolontariusze



porządkowanie pomieszczeń

Pracownicy obsługi



przeprowadzenie różnych

Zwiększenie

eventów czytelniczych oraz ich

czytelnictwa wśród

popularyzacja (opis działań w

uczniów i nauczycieli

planie zespołu d.s. rozwoju

cały rok

Uczniowie

czytelnictwa)


wypożyczanie zbiorów do

Nauczyciele

pracowni przedmiotowych
Pracownicy


ankietowanie Użytkowników

Zespołu Szkół

(uczniów, słuchaczy,
rodziców/opiekunów prawnych,

Rodzice

nauczycieli i pracowników
Zespołu Szkół), opracowanie
ankiet i zestawienia

Miejsko-Gminna
Biblioteka w Skale

zapotrzebowania czytelniczego,
zakup zamawianych książek,
rozmowy indywidualne
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prezentacja nowości na lekcjach

cały rok

bibliotecznych


prowadzenie lekcji bibliotecznych
popularyzujących
biblioterapeutyczną moc czytania,
biblioteki cyfrowe i ich zasoby



prezentacja literatury
pedagogiczno-psychologicznej na

Nauczyciele

konferencjach i wypożyczenia


spotkania z nauczycielamiprzedmiotowcami i prezentacja
zasobów biblioteki oraz sposobów
jego wykorzystania w pracy z
uczniami



prezentacja literatury

Rodzice

wspomagającej proces
wychowania na zebraniu
rodziców

Pozostałe zadania wynikające ze statutu Zespołu Szkół, regulaminu pracy biblioteki i zadań
priorytetowych na rok sz.2016/17


Gromadzenie i

Zakup książek i ich opracowanie
w ramach realizacji projektu

Wrzesień- grudzień

Miejsko-Gminna

opracowanie zbiorów

Narodowego Programu Rozwoju

Biblioteka

bibliotecznych

Czytelnictwa na kwotę 15 tys.zł

Publiczna w Skale,
Rodzice,
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Przygotowanie zapotrzebowania i

Uczniowie,

zakup podręczników dla

Nauczyciele

obcokrajowców z klas I na kwotę

Wrzesień-

14 tys. zł

październik
Pracownicy

Kontynuacja prenumeraty
czasopism



pozyskiwanie darów książkowych



klasyfikowanie i katalogowanie

przedmiotów

Wg potrzeb

Zespołu Szkół

Cały rok

Nauczyciele,
Pracownicy
Zespołu Szkół,

nabytków



Wypożyczanie i udostępnianie
prezencyjne zasobów biblioteki i

Udostępnianie zbiorów

Uczniowie

Cały rok

czytelni multimedialnej


Umożliwienie uczniom,
rodzicom, nauczycielom,
pozostałym użytkownikom
biblioteki wypożyczania książek
poza czasem pacy określonym
w harmonogramie



informacja czytelnicza, pomoc
w doborze lektury, rekomendacje


Umożliwienie
korzystania
z technologii
informacyjnych

dostęp do Internetu i stanowisk
komputerowych wraz z

Początek roku

oprogramowaniem umożliwiającym
przygotowanie materiałów, rozwój
intelektualny i doskonalenie
umiejętności posługiwania się

informatyk
i wg potrzeb
użytkowników

technologiami informacyjnymi
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udostępnianie zbiorów

oraz

multimedialnych;

zaplanowanych

aktualizacja oprogramowania

lekcji

i kontrola przez informatyka jakości

bibliotecznych

funkcjonowania komputerów i
sprzętu towarzyszącego


przygotowanie zestawienia stron
bibliotek cyfrowych zrzeszonych
i niezrzeszonych w FBC oraz innych
wartościowych dla Użytkowników
witryn ( czasopism społecznych
online, czasopism metodycznych on
line, czasopism pedagogicznych
i psychologicznych on line,
czasopism kulturalnych online,
stron oświatowych, edukacyjnych,
księgarni internetowych, serwisów
książkowych, eventów
bibliotekarskich, autorów,
słuchowisk, baz danych
i informatoriów



lekcje biblioteczne prezentujące w/w
strony



zachęty do wykorzystania czytelni
multimedialnej jako warsztatu pracy,
umożliwiającego samorozwój,
przygotowanie materiałów do zajęć
itp.



pomoc w poszukiwaniu, ocenie,
selekcjonowaniu, wykorzystaniu
materiałów wyszukanych
w Internecie
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Uczniowie:

 organizacja wydarzeń
czytelniczych;
 powołanie koła bibliotecznego
 prowadzenie lekcji bibliotecznych
i prezentacja nowego
księgozbioru
 zakup książek na temat
nowoczesnych technik uczenia się
 wyróżnienie najlepszych
Rozbudzanie

czytelników

i rozwijanie
indywidualnych

Współpraca

 nagrody na języku polskim za

zainteresowań

każdą dodatkowo przeczytaną i

cały rok wg potrzeb

użytkowników oraz

przedstawioną książkę

i możliwości

wyrabianie i pogłębianie
nawyku czytania
i uczenia się



Rodzice:

z polonistami
i zespołem do
spraw rozwoju
czytelnictwa

 promocja wychowania przez
czytanie na zebraniach z
rodzicami
 popularyzacja projektu wśród
rodziców, ankietowanie,
prezentacja nowości
pomagających w wychowaniu
młodzieży


Nauczyciele i pracownicy:

 Ankietowanie zapotrzebowania
czytelniczego
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 Prezentacja tematyczna
księgozbioru i zakupionych
nowości
 Rekomendacje i zachęty



gromadzenie i upowszechnianie

Centrum

informacji o wydarzeniach

Kultury Sportu

kulturalnych w środowisku

i Rekreacji w

lokalnym i regionie


Skale,

współpraca z nauczycielami

gazeta lokalna

w organizowaniu imprez

„Kronika Gmin i

szkolnych;

Miasta Skała”

Popularyzowanie
wydarzeń kulturalnych



organizacja wystaw
propagujących książkę

i akcji rozwijających

i piśmiennictwo

wrażliwość społeczną,


gromadzenie literatury regionalnej

Miejsko-Gminna
Cały rok wg

Biblioteka

potrzeb

Publiczna w Skale
oraz jej filie

kultywowanie tradycji

w Minodze

narodowej kraju,

i Smardzowicach

regionu, miasta i gminy
historyk, zespół


organizacja prelekcji na temat

humanistów

powstawania smogu, jego
skutków i przeciwdziałania oraz

Stowarzyszenie

wydarzeń związanych z

Czysta Skała

działalnością Stowarzyszenia
Czysta Skała
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Współorganizacja gminnych

Centrum Kultury

obchodów Święta Niepodległości

Sportu i Rekreacji

(program artystyczny, dekoracja,

w Skale

foldery)


Wystawa na temat działalności
Inspektoratu Maria AK w Skale
historyk



Wystaw "Zwycięskie bitwy
historyk,

Polaków"




Wystawa Żołnierze Wyklęci

marzec

Stowarzyszenie

naszego regionu

Przyjaciół Skały

Przygotowanie materiałów szkole

Stowarzyszenie

do nowej książki historycznej o

Absolwentów i

Skale

Przyjaciół LO w
Skale



Współorganizacja i promowanie
akcji charytatywnych na terenie

CKRiS w Skale

szkoły i gminy:
 Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
 Zbiórki darów dla

Dzieło Pomocy św.
O. Pio, ksiądz,
parafia

bezdomnych
 wolontariat u osób
niepełnosprawnych
intelektualnie

Dom Pomocy
Społecznej Braci
Albertynów
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