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Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 
 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

„By uczniowie chcieli czytać” 

 

Nazwa szkoły/placówki 
 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera 

 

Adres szkoły/placówki  
1. gmina,  
2. powiat,  
3. kod pocztowy,  
4. miasto,  
5. ulica,  
6. telefon, 
7. email, 

8. strona internetowa. 
 

 
Gniezno, powiat gnieźnieński, 
62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 12, 
tel. 61 4263997, 
email sekretariat@sp5.gniezno.eu, 
www.sp5.gniezno.pl  

Autor projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Katarzyna Winiarska, nauczyciel historii, etyki, 
bibliotekarz, 

Renata Nawrocka, nauczyciel bibliotekarz 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, 
cele projektu, czas realizacji...). 

 

Przesłanką, która zainspirowała nas do realizacji całorocznego projektu bibliotecznego był 
ogólnie obserwowany spadek zainteresowań czytelniczych. Podjęłyśmy udaną próbę 
dotarcia do uczniów, szczególnie klas drugich i trzecich oraz grana rodziców, by zachęcić 
do czytania, tak samodzielnego przez dzieci, jak i wspólnego- rodzinnego. W tym celu 
działałyśmy trzystopniowo, poprzez prowadzenie bloga BIBLIOMANIAK, comiesięczne 
propozycje „To warto przeczytać- Książka miesiąca” oraz zachęcanie uczniów, we 
współpracy z wychowawcami, do prowadzenia „Notatników czytelniczych”. W „Notatnikach 
czytelniczych”, zwanych czasami przez uczniów lekturnikami, dzieci wpisują autora i tytuł 
przeczytanej książki, wypożyczonej z biblioteki. Dodatkowo zapis wzbogacają rysunkiem i 
krótkim wpisem na temat przeczytanej treści (np. czy książka się podobała, dlaczego?). 
 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 

Projekt, realizowany drugi rok z rzędu, przyniósł wzrost aktywności czytelniczej uczniów, 
którzy często odwiedzają bibliotekę i wychodzą z niej z niej zaopatrzeni w kolejne ciekawe 
pozycje do przeczytania i opisania w „Notatnikach czytelniczych”. Wypożyczają też książki 
proponowane w ramach „Książki miesiąca”. Natomiast blog BIBLIOMANIAK jest pewną 
formą zachęcania nie tylko uczniów, ale i rodziców do wspólnego czytania. Poza tym 
przekazujemy za jego pośrednictwem różne ciekawe informacje, np. dotyczące mózgu, czy 
sposobów rozwijania umiejętności czytania, form spędzania czasu lub poruszające 
zagadnienia związane z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

mailto:sekretariat@sp5.gniezno.eu
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3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 
 

W celu realizacji powyższych rozwiązań wystarczy by szkoła miała stronę internetową, 
najlepiej z zakładką dotyczącą pracy biblioteki (tam może być prowadzony blog i 
zamieszczane propozycje „Książki miesiąca”). Natomiast „Notatniki czytelnika” uczniowie 
prowadzą samodzielnie w przeznaczonych do tego zeszytach, które pod koniec roku 
szkolnego przedstawiają bibliotekarzom i wychowawcy (mogą zostać nagrodzone lub  
ocenione, by dodatkowo docenić starania w ich prowadzeniu i zachęcić do dalszych 
czytelniczych poszukiwań). 
 

 
 

 
 
4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

https://sp5gniezno.blogspot.com/ , http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/start/biblioteka/to-
warto-przeczytac ,  
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/start/biblioteka/notatniki-czytelnikow-z-sp5/186-
notatniki-czytelnikow-z-sp5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 
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