
Sprawozdanie z realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

w SP nr 7 w Tarnobrzegu

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła realizuje działania w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest
promowanie oraz wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieży. 
Na ten cel otrzymaliśmy dotację finansową w wysokości 3750 zł na zakup
książek do szkolnej biblioteki. Za tę kwotę zakupiono 129 książek - lektur
szkolnych oraz innych pozycji literatury dziecięcej i młodzieżowej. 
Wśród zakupionych pozycji znalazły się książki z odpowiednio
powiększoną czcionką, kolorowym tekstem oraz przewagą ilustracji dla
osób słabowidzących.

Oto tytuły niektórych zakupionych nowości:

Małgorzata Musierowicz Jeżycjada
Piotr Kordysz Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły 
Julita Grodek Mania, dziewczyna inna niż wszystkie 
Łukasz Wierzbicki Dziadek i niedźwiadek 
Andrzej Maleszka Magiczne drzewo. Czerwone krzesło 
Barbara Tylicka O krakowskich psach i kleparskich kotach 
Holly Webb książki z serii Zaopiekuj się mną
Barbara Kosmowska Samotni.pl
Barbara Kosmowska Pozłacana rybka
Kiereś Emilia Złota gwiazdka
Majgier Katarzyna Trzynastka na karku
Jeff Kinney Dziennik cwaniaczka t.I
Jeff Kinney Dziennik cwaniaczka t. II
J. K. Rowling Harry Potter i kamień filozoficzny
J. K. Rowling Harry Potter i więzień Azkabanu

Wybór tytułów książek do zakupu odbył się po wcześniejszych
konsultacjach z nauczycielami , uczniami i rodzicami.



udział w międzynarodowym programie edukacyjnym
"Czytam z klasą lekturkę spod chmurki" (kl. II);
klasowy konkurs czytania (kl. III);
wykonanie upominków mikołajkowych dla dzieci
przebywających w szpitalu w Tarnobrzegu.
Upominkiem było samodzielnie napisane
opowiadanie, zilustrowane i przygotowane w formie
książeczki;
lekcje biblioteczne dla uczniów kl. I – III SP                       
(„ Zabawy z baśniami”,  „ Dlaczego warto czytać
książki?"); 
"Czytające środy" - głośne czytanie książek na dużej
przerwie  przez n-la bibliotekarza oraz rodziców
uczniów kl. III: „Jak to z lnem było”, „ Szewczyk
Dratewka”, „Kornelka-choroba nowotworowa”,
wybrane wiersze J. Tuwima, „Papużki nierozłączki-
porażenie mózgowe”, wiersze J. Brzechwy, „Bajki z
leśnej polanki”, "Calineczka”, „ Brzydkie kaczątko”,    
"Kozucha Kłamczucha”, "Kubuś Puchatek",
"Stoliczku, nakryj się!", Piękny dzień", Gdy miasto
śpi";
do wszystkich przeczytanych książek uczniowie kl. I –
III wykonali kolorowe ilustracje, które zebrano w
formie katalogu;
szkolne czytanie "Jeżycjady" M. Musierowicz (kl. VI -
VIII);
zajęcia w MBP Filia nr 4 "W krainie baśni i bajki" 
 (kl. III) w ramach obchodów Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek;

 

Wydarzenia promujące czytelnictwo
zrealizowane w ramach NPRC 

 

 



zajęcia w MBP Filia nr 4 "Literatura na pięciolinii" 

lekcja biblioteczna w kl. IV "Budowa książki";
szkolny konkurs czytelniczy w kl. I - III;
szkolny konkurs plastyczny dla klas IV - VIII pt. "Projekt
okładki książki";
szkolny konkurs plastyczny dla klas I- III pt. "Bajkowa
postać".

     (kl. V);


