
Sprawozdanie z realizacji NPRC 2.0. na lata 2021-2025  

w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 

Działania nauczycieli bibliotekarzy: 

1. Akcje czytelnicze: 

a) „Wirtualne Walentynki - zakochaj się w książce” - przygotowanie prezentacji 

„Motyw miłości w literaturze pięknej”, test „Znajdź dla siebie idealną książkę o 

miłości”. 

b) „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” - przygotowanie 2 prezentacji: na 

temat języka polskiego i na temat gwary podlaskiej, gry i zabawy dotyczące języka 

polskiego. 

c) „Tłusty Czwartek w bibliotece” - konkurs, quizy. 

d) „Wypożycz książkę na wakacje”. 

 

2. Organizacja w dniu 31.03.22 Dnia Otwartego biblioteki (przygotowano 2 wystawy 

książek: „Nasze najstarsze zbiory”, wystawa nowości zakupionych w ramach NPRC i 

NPRC 2.0., przygotowanie zakładek do książek z reklamą działań biblioteki, zabawa: 

„Sprawdź, jakim jesteś czytelnikiem”, jabłka z cytatami o czytaniu)  

 

3. Wystąpienie nauczyciela bibliotekarza podczas zebrania z rodzicami 24.03.2022 r. - 

przedstawienie wpływu czytania na rozwój młodego człowieka. 

 

4. Opracowanie przez nauczycieli bibliotekarzy tematyki i zasad realizacji projektów 

edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. W rezultacie 

powstało 20 prezentacji. 

LP. KLASA TYTUŁ PROJEKTU  

1.  1a Kobiety w literaturze 

2.  1b Mój ulubiony bohater literacki 

3.  1c Kobiety w literaturze, Literatura współczesna – pisarz i jego 

dzieło, Życie i twórczość Wisławy Szymborskiej 

4.  1d Kobiety w literaturze 

5.  2a Polecam Ci książkę 

6.  2b Polecam Ci książkę 

7.  2c Polecam Ci książkę 

8.  2d Polecam Ci książkę 

9.  3b Kobiety w literaturze 

10.  3c Ulubione postacie literackie 

11.  3d Życie i twórczość Wisławy Szymborskiej 

12.  3e Książka, którą chcę Ci polecić 

13.  3ag Polecam Ci książkę – Zemsta A. Fredry 

14.  3bg Życie i twórczość Wisławy Szymborskiej 

15.  3cg Wisława Szymborska -  życie i twórczość 

16.  3dg Polecam Ci książkę 

17.  3eg Wisława Szymborska -  życie i twórczość 

18.  3fg Życie i twórczość Wisławy Szymborskiej 



 

5. Przygotowanie 4 wystaw nowości książkowych zakupionych w ramach NPRC 2.0.  

 

6. Umieszczane informacji o realizacji Programu na stronie www biblioteki w zakładce 

„NPRC i NPRC 2.0.”. 

 

7. Popularyzacja czytelnictwa i zakupionych książek na Instagramie biblioteki 

https://www.instagram.com/biblioteka_x_lo/. 

 

8. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną CEN w zakresie realizacji NPRC 2.0.  

a) udział nauczyciela bibliotekarza w szkoleniu: Sprawozdanie z działań 

czytelniczych realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa w roku szkolnym 2021/2022, 16.05.2022, CEN 

b) udział nauczycieli bibliotekarzy w szkoleniach  na temat kształtowania postaw 

czytelniczych wśród młodzieży. 

 

9. Przygotowanie sprawozdania na posiedzenie RP z realizacji NPRC 2.0. 

 

 

Działania nauczycieli X LO: 

 

1. Organizacja i przeprowadzenie przez nauczycieli języka polskiego Szkolnego 

Konkursu Recytatorskiego poezji Wisławy Szymborskiej, laureat wystąpił na 

uroczystości nadania szkole imienia poetki w dniu 26.05.2022. 

 

2. Montaż poetycki utworów W. Szymborskiej w wykonaniu szkolnego kabaretu, 

zaprezentowany na uroczystości nadania szkole imienia poetki (Halina Stawnicka). 

 
 

 

24.06.2022                                                                               Przygotowała: Ewa Charkiewicz 
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