Biblioteka Szkolna
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Chorzelach
Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla
uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji,
którego zadaniem jest służenie realizacji programu
nauczania i wychowania oraz przygotowanie uczniów do
korzystania z różnych źródeł informacji.
Biblioteka bierze udział w pełnieniu podstawowych
funkcji szkoły w stosunku do uczniów:kształcącej,
wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej.
Głównym celem pracy jest przygotowanie uczniów do
samokształcenia w dalszych etapach edukacyjnych.

ZAPRASZAMY 

Do stałych form pracy biblioteki szkolnej należą:






Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników,
Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych,
Obchody Dnia Bibliotekarza,
Obchody Światowego Dnia Książki,
Konkursy czytelnicze, literackie, plastyczne.

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 zbiory biblioteki
szkolnej wzbogaciły się o 358 woluminów księgozbioru głównego,
z czego 246 woluminów to lektury dla klas 7-8 zakupione za
kwotę 1998,09 zł.; 16 woluminów to dar gości uroczystości
„Tradycje i obrzędy polskie – Boże Narodzenie” połączonej
z Jubileuszem 10-lecia naszej szkoły w Klubie Przodujących
Szkół. Pozostałe 94 woluminy to dar indywidualnych sponsorów
za sumę 932,80 zł. z czego zakupiono książki z literatury pięknej
szczególnie dla dzieci młodszych np. z serii „Zaopiekuj się mną”,
„Czytam sobie” oraz „Nie tylko dla fana”. Wartość tych darów
ustalono na kwotę 3944,79 zł.
Biblioteka szkolna udostępnia zbiory książkowe oraz
prenumerowane przez szkołę czasopisma „Życie szkoły”,
„Wychowawca”, „Przyroda Polska”, „Eko Świat”, „Victor Junior”
i inne.

Czytelnictwo - I semestr roku szk. 2017/2018
Najwyższą średnią wypożyczonych książek na ucznia
i czytelnika zanotowano w klasach: II b – 15,4 na ucznia i 16,1 na
czytelnika, II a – 13,3 książek na ucznia i czytelnika, podobnie
w klasie III b – 13,3. Najniższą średnią zanotowano w klasie VI b –
3,5 książki na ucznia i czytelnika.
Z wypożyczalni korzystało 220 uczniów, co stanowi 99%
ogółu uczniów oraz nauczyciele. Zarejestrowano ogółem 3626
odwiedzin, z czego 1959 w wypożyczalni. W czytelni
zarejestrowano 1667 odwiedzin, w tym również odwiedziny
w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Uczniowie
wypożyczyli 1842 woluminy, zaś nauczyciele 109 woluminów.

Współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną
w Chorzelach
W październiku 2014 r. Miejsko - Gminna Biblioteka
Publiczna w Chorzelach przekazała jako depozyt bibliotece Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Chorzelach 247 pozycji książkowych zakupionych ze środków
Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2014-2020.

Celem programu Biblioteki Narodowej, która dofinansowała
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie
z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” realizowanego
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa na lata
2014-2020”
przez
Miejsko-Gminną
Bibliotekę
Publiczną
w Chorzelach było uświadomienie uczniom jak ważne jest
czytanie książek w życiu każdego człowieka.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3
W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła złożyła wniosek
w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa – Priorytet 3”. Program dotyczy 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. Ważne
jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i roli bibliotek
szkolnych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek
szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek
niebędących podręcznikami) w szczególności lektur szkolnych.
Nasza szkoła otrzyma środki finansowe w wysokości
15 000 zł na doposażenie biblioteki szkolnej w atrakcyjne dla
uczniów książki, co ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie
edukacji czytelniczej określonych w podstawie programowej
kształcenia
ogólnego
oraz będzie
wpływać na
rozwój
zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym kształtowanie twórczych
postaw.
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