
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

Harmonogram działań

1. Działania wstępne i wprowadzające społeczność szkolną do programu:
ogłoszenie na stronie internetowej szkoły i biblioteki jakie korzyści będą z
realizacji NPRC i co ma na celu program,
rozwieszenie w widocznych miejscach szkoły ( na tablicach i w wyznaczonych
miejscach informacyjnych, na gazetce w bibliotece szkolnej) informacji o
realizacji przez ZST-I i LOS programu,
ogłoszenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej informacji związanych
z programem,
przeprowadzenie spotkania z zespołem nauczycieli przedmiotów
humanistycznych oraz z pedagogami, na którym omówione będą zasady
współpracy w doborze lektur, literaturę uwzględniającą potrzeby osób
niepełnosprawnych, literatury z profilaktyki uzależnień itp.
przygotowanie ankiety skierowanej do uczniów i rodziców uczniów ZST-I i
LOS                  w celu zebrania propozycji zakupu książek.

2. Przeprowadzenie kwerendy wśród uczniów i rodziców na podstawie:
ankiet,
list umieszczonych w wyznaczonych do tego miejscach szkoły (przy hali
sportowej, na korytarzach szkoły, , w bibliotece itd.)
poczty wewnętrznej (np. dziennik elektroniczny)

3. Sporządzenie listy zakupu książek, przeznaczonych do biblioteki:
ustalenie bazy
podział kwoty na poszczególne działy spełniające wymagania programowe
(lektury, literatura młodzieżowa, literatura uwzględniającą potrzeby uczniów
niepełnosprawnych, literatura z profilaktyki uzależnień, literatura wpływająca
na rozwój zainteresowań itp.).

4. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek
(przedstawienie propozycji zakupów).

5. Publikacja na stronie internetowej ZST-I:
listy książek przyjętych do zakupu,
listy książek odrzuconym ze względów formalnych (np. książki nieobyczajne)
informacji o ważnych wydarzeniach i ewentualnych zmianach w działaniach.

6. Przedstawienie zaplanowanych działań z ZST-I w ramach NPRC obejmujących:
współpracę z biblioteką publiczną lub pedagogiczną obejmującą wymianę
informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo
zorganizowanie w ciągu roku szkolnego wydarzeń i imprez promujących
czytelnictwo z udziałem uczniów,



przekazanie na zebraniu z rodzicami informacji o wpływie czytania na rozwój
dzieci i młodzieży,
zrealizowanie projektu edukacyjnego w każdym oddziale klasowym  (np.
kwadrans z książką) z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
współpraca między bibliotekami szkolnymi realizującymi NPRC,
dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów ( np.
wypożyczanie książek również na okres ferii zimowych i wakacji).

7. Uzupełnienie listy zakupów o ewentualne nowości wydawnicze.
8. Wybór księgarni, hurtowni książkowych , gdzie będziemy składać zamówienia

na  książki (ustalenie rabatów na zakupy).
9. Realizacja zamówień.
10. Opracowanie zakupionych książek i wprowadzenie do zbiorów biblioteki ZST-I
11. Rozliczenie faktur.
12. Realizacja zaplanowanych projektów, akcji, imprez i wydarzeń związanych

z promocją czytelnictwa wśród uczniów ZST-I.
13. Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych działań w ramach realizacji

NPRC w ZST-I.


