


PRIORYTET 3: ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ
UCZNIÓW PRZEZ PROMOWANIE I WSPIERANIE

ROZWOJU CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI 
I MŁODZIEŻY, W TYM

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r.
 w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji
Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

dotyczącego wspierania w latach 2016– 2020 organów prowadzących
szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję 

i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych (Dz.U. poz. 1667).

Uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów 
z dnia 6 października 2015r. 

w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Narodowy Program

Rozwoju Czytelnictwa”

PODSTAWY PRAWNE

art. 90u  ust. 1 pkt 6 Ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2198 i 2203)



CELE 
PROGRAMU

Cel główny – Priorytet 3: 

Uatrakcyjnienie
księgozbiorów bibliotek

szkolnych oraz
wzmocnienie ich
potencjału i  roli 



POZOSTAŁE CELE

Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących 
podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej 

o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie
służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;

Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów 
– także w okresie ferii letnich i zimowych ( wypożyczanie 

książek na ferie zimowe i wakacje );



Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi 
w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez

organizowanie wydarzeń czytelniczych;



Wysokość wsparcia na zakup książek dla naszej szkoły

Dla bibliotek
szkolnych 

w szkołach,
 w których

liczba uczniów
wynosi więcej 

niż 170 
12 000 zł



Wkład
własny organu
prowadzącego 
szkołę wynosi 

3000 tys. złotych



Szkołę do programu zgłasza Dyrektor. 
Jest to więc program

"szkolny" a nie "biblioteczny".

Zgodnie z zapisami rozporządzenia 
Rady Ministrów odpowiedzialność za

prawidłową realizację programu spoczywa 
na organie prowadzącym.



Co należy zrobić w ramach
programu - wymagane

działania



        Stworzenie listy książek do kupienia.

Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu
uczniowskiego przy zakupie książek.

.



Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną
obejmującej planowanie zakupów książek

oraz wymianę informacji
o wydarzeniach promujących czytelnictwo

.



Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co
najmniej jednego wydarzenia promującego

czytelnictwo z udziałem uczniów.
.



Uwzględnienie tematyki wpływu
czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży
poprzez wystosowanie listu do rodziców.



Zrealizowanie co najmniej jednego projektu na
oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru
biblioteki szkolnej.



Dostosowanie organizacji pracy biblioteki
szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności
poprzez umożliwienie im wypożyczania książek
również na okres ferii zimowych i letnich.



Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych 
w planowanych zakupach książek.



ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
31-12-2020


