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Zaczytana szkoła [1]

Od pierwszego marca 2017 roku do 30 listopada 2017 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskim Konkursie
zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pod tytułem Zaczytana Szkoła.
W trakcie udziału w konkursie uczniowie zobowiązani byli do realizacji dziewięciu zadań takich jak:
Zadanie 1
Przeprowadzenie szkolnego konkursu/ olimpiady/ rozgrywek międzyklasowych ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz
Czytelnictwa”.
Zadanie 2
Przeprowadzenie debaty wśród uczniów „Książka naszym przyjacielem”.
Zorganizowanie wspólnie z biblioteką innowacyjnej imprezy szkolnej (angażującej lokalną społeczność), której celem będzie
rozwijanie i promowanie czytelnictwa.
Zadanie 3
Zorganizowanie wspólnie z biblioteką innowacyjnej imprezy szkolnej (angażującej lokalną społeczność), której celem będzie
rozwijanie i promowanie czytelnictwa.
Zadanie 4
„Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania.
Zadanie 5
Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Zaczytana szkoła”.
Zadanie 6
Zorganizowanie przez Bibliotekarzy szkolnego dnia wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”.
Zadanie 7
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Zorganizowanie konkursu dla uczniów, na napisanie recenzji ulubionej książki.
Zadanie 8
Zapoznanie uczniów z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza.
Zadanie 9
Udział w dowolnej ogólnopolskiej kampanii na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, udało nam się zrealizować wszystkie zadania i za każde z nich zdobyć
maksymalną liczbę punktów – 10. Z ostatniego 10 zadania wywiązał się nauczyciel – bibliotekarz, pisząc zbiorcze
sprawozdanie z wszystkich dziewięciu zadań. Opis działań zawierał zdjęcia, przykładowe prace naszych uczniów oraz był
zakończony wnioskami. Za realizację tego zadania również otrzymaliśmy 10 punktów. Ogólnie zdobyliśmy 100/ 100 punktów,
tym samym nasza szkoła uzyskała tytuł: ZACZYTANEJ SZKOŁY.
Gorąco dziękuję za udział w projekcie i serdecznie zachęcam do dalszej współpracy oraz rozbudzania i rozwijania
zainteresowań i zamiłowań czytelniczych.
Jolanta Wieleba
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