
WAŻNE ZADANIA DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019



Zadania wynikające z podstawowych kierunków 
realizacji polityki oświatowej państwa 

wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej.

W ich realizację powinna włączyć się biblioteka szkolna.



100 rocznica odzyskania niepodległości 
- wychowanie do wartości i kształtowanie 

patriotycznych postaw uczniów

Działania W-MBP wspierające szkoły:

1. Projekt „Polska szkoła w niepodległej Ojczyźnie”.

2. Gromadzenie i popularyzacja materiałów edukacyjnych związanych  

z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.  



Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. 
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie 

z zasobów dostępnych w sieci

Działania W-MBP wspierające szkoły:

1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE - uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych

• Prywatność - jak o nią dbać w Internecie?
Wizerunek online, zagrożenia prywatności w sieci, podstawowe zasady bezpiecznego korzystania 
z mediów elektronicznych (z uwzględnieniem serwisów społecznościowych).

• Publikujemy w sieci - jak świadomie i legalnie korzystać ze źródeł online?
Publikowanie w Internecie, licencje CC, podstawy Netykiety.

2. ZAKŁADKA: Dla nauczycieli bibliotekarzy/Przydatne materiały/Bezpieczeństwo 
w sieci

3. WARSZTATY KOMPUTEROWE Z ZAKRESU TIK DLA NAUCZYCIELI



Wdrażanie nowej podstawy programowej 
kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające 
samodzielność, kreatywność i innowacyjność 

uczniów.

Od roku szkolnego 2019/2020 będzie obowiązywała 
nowa lista lektur szkolnych.



NARODOWY PROGRAM ROZWOJU 
CZYTELNICTWA

Termin składania wniosku do organu prowadzącego 
o udzielenie wsparcia finansowego - 31.10.2018 r.

Termin składania sprawozdań wojewodzie przez organy 
prowadzące szkoły - 15.01.2019 r.



Kształtowanie kultury czytelniczej, podejmowanie działań 
mających na celu rozbudzanie u uczniów 

zamiłowania do czytania

Działania W-MBP wspierające szkoły:
Elementy projektu czytelniczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

województwa warmińsko - mazurskiego:
• konkurs fotograficzny, 

• debata dla młodzieży na temat czytania,

• spotkanie autorskie ze współczesnym polskim pisarzem ujętym w zestawie lektur w nowej 
podstawie programowej,

• konkurs pięknego czytania wierszy Norwida.

październik 2018r. 

- spotkanie dla nauczycieli bibliotekarzy, którzy zechcą pracować 
przy projekcie



Październik -

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych



Patroni 2019 roku ustanowieni 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej



Anna Walentynowicz - działaczka „Solidarności”

Gustaw Herling - Grudziński - pisarz

Stanisław Moniuszk0 - kompozytor

wydarzenia - Unia Lubelska, Powstania Śląskie 


