
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 VII i VIII 

• 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.

Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych 
weszła w życie z dniem 1 września 2017 roku i zaczęła 

obowiązywać w przedszkolach,  szkołach podstawowych 
w klasach  I, IV i VII, w branżowej szkole I stopnia. 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy  II, V i VIII 
szkoły podstawowej będą uczeni w oparciu o nową 

podstawę programową. 

Uczniowie klasy III i VI będą uczeni na podstawie starej 
podstawy programowej.



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

i innowacyjność uczniów.

ZADANIA BIBLIOTEKARZA SZKOLNEGO W ŚWIETLE  ZAPISÓW
W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

• Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie aktywności czytelniczej ucznia.

• Podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności krytycznego 
i refleksyjnego czytania.

• Podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności świadomego 
i krytycznego pozyskiwania informacji w przestrzeni cyfrowej. 



Zadania nauczyciela bibliotekarza szkolnego ujmuje:

Art. 104.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)

Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 
innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22aj ustawy o systemie oświaty;

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u 
uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania 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;

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów 
wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 
642 z pózn. zm.).



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

i innowacyjność uczniów.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. 
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia 

(Dziennik Ustaw 2018 poz. 467)
Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie obowiązywać od roku 

szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:

• 4-letniego liceum ogólnokształcącego,

• 5-letniego technikum,

• 2–letniej branżowej szkoły II stopnia, zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej 
szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz kończących ośmioletnią szkołę 
podstawową.

Od roku szkolnego 2019/2020 będzie obowiązywała nowa lista lektur w tych szkołach.



Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej 
współpracy z pracodawcami. 

Rozwój doradztwa zawodowego.



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:

Międzyszkolny, wojewódzki  konkurs fotograficzny 
„Książka w pierwszoplanowej roli”

dla szkół podstawowych klas VII i VIII
oraz szkół ponadpodstawowych

- ogłoszenie konkursu w listopadzie 2018r. 



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 


