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OPIS PROJEKTU 

Projekt zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 

(https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2016_2017.html) 

Cele: 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

CZAS TRWANIA: OD LISTOPADA  2016  DO KWIETNIA 2017 

CEL GŁÓWNY: PROMOCJA LITERATURY I CZYTELNICTWA WŚRÓD UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W POZNANIU    

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 Upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej 

 Kształcenie umiejętności czytania jako prostej czynności oraz jako umiejętności rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie 

umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu rodziny i  społeczeństwa  

 Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa  

 Uwrażliwianie na potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką  

 Zdobycie świadomości języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji  

 Kształcenie hierarchii wartości, wrażliwość, gustu estetycznego, poczucia własnej tożsamości i postawy patriotycznej. 

 Popularyzacja piśmiennictwa beletrystycznego w tym lektur szkolnych 

 Integracja środowiska szkolnego i lokalnego 

 

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2016_2017.html
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DZIAŁANIA: 

l.p. DZIAŁANIE                 
KLASY IV – VI                                      
I GIMNAZJUM 

DZIAŁANIE                                
KLASY  I – III 

DZIAŁANIA WSPÓLNE TERMIN OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

I 
WSPÓŁPRACUJĄCE 

UWAGI 

1. Przygotowanie    
przez uczniów klas 
starszych prezentacji  
pt.: ”Dlaczego warto 
czytać?”   
adresowanej                       
do młodszych 
kolegów. 
Poprowadzenie 
dyskusji  z dziećmi 
na ww. temat                    
na podstawie                  
ich doświadczeń 
czytelniczych. 
Przedstawienie 
prezentacji; wspólne 
podsumowanie zalet 
wynikających                          
z czytania  oraz                      
pomoc  w wykonaniu                            
zakładek do książek. 

Oglądanie prezentacji 
pt.: ”Dlaczego warto 
czytać?”.   
Dyskusja  na ww. 
temat na podstawie 
doświadczeń 
czytelniczych  dzieci. 
Wykonanie zakładek 
do książek. 
Współpraca                        
ze starszymi uczniami. 

Spotkanie w klasach, prezentacja  
multimedialna  w wykonaniu starszych 
uczniów.                                                                
Dyskusja na temat: „ Dlaczego warto 
czytać?” 
Wspólne wykonanie zakładek                        
do książek.  

listopad wychowawcy  SP 61                    
i Gimnazjum 35                        

Prezentacja              
w formie 
referatu, plakatu,                     
krótkich 
doniesień lub        
multimedialna. 

2. Konkurs recytatorski  
dla uczniów klas 4-6 
i gimnazjum 
,,Wywiedzione                  
ze słowa”. 
 
 

Klasy I-III 
przygotowują dla 
uczestników  broszki 
/znaczki  z informacją:                       
,,X Szkolny Konkurs 
Recytatorski:       
,,Wywiedzione                     
ze słowa”. 

Konkurs recytatorski  dla uczniów klas        
4-6 i gimnazjum ,,Wywiedzione ze 
słowa”;  klasy 1-3 -  przygotowanie 
znaczków/broszek dla uczestników 
konkursu,  uroczyste wręczenie ich 
przed konkursem; przysłuchiwanie się 
występom uczestników. 
 

grudzień                    
1 XII 

godz.14.30
aula 

szkolna 

mgr A. Jędrzejak 
mgr U. Borucka 
mgr S. Smolarek 
 
Jury:  
mgr W. Jechalke,  
mgr U. Borucka 
zaproszony rodzic  
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3. Akcja ”Książka               
pod każdą 
choinką”.  
Przygotowanie 
plakatów 
promujących akcję . 

Wymiana książek wśród zainteresowanych rodziców uczniów. 
 

13 grudnia 
godz.                        
15:30 

mgr U. Borucka 
wychowawcy  SP 61   
 

Miejsce 
kiermaszu                     
- biblioteka 

4. Wybór utworów                     
i czytanie 
fragmentów 
ulubionych książek                                       
z dzieciństwa                                   
młodszym kolegom  
z klas  I-III . 

Słuchanie utworów 
literackich 
przygotowanych przez 
starszych kolegów. 

Spotkanie w klasie – czytanie                               
i słuchanie w skupieniu  utworów 
literackich przygotowanych przez 
starszych uczniów. 

grudzień 
(w tym 
wigilia 

klasowa) 

mgr A. Jędrzejak 
nauczyciele poloniści 
wychowawcy  
klas I-III 

 

5.  Konkurs 
recytatorski: 
„Jesienne 
poezjobranie” 

 Konkurs przeznaczony dla uczniów 
klas IV – VI – etap szkolny                                   
i międzyszkolny, organizowany przez 
ZS nr 2,  popularyzujący twórczość 
poznańskiego poety Lecha 
Konopińskiego.  

listopad 
do 18 XI 
grudzień 

7 XII 

nauczyciele poloniści 
mgr U. Borucka 

 

6. KONKURS NA HASŁO PROPAGUJĄCE 
CZYTELNICTWO 

Prezentacja najciekawszych haseł               
na forum  szkoły (akcja plakatowa),               
w gazetce szkolnej i na stronie 
internetowej.  

Styczeń-
luty 

 

mgr Angelika 
Jędrzejak, 
wychowawcy klas 1-
3, 4-6 

Zamieszczenie 
najciekawszych 
haseł w gazetce 
szkolnej oraz              
na stronie 
internetowej 
szkoły.                  

7. Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów 
klas I-III, IV-VI i gimnazjum  

Uczestnictwo w konkursie  
etap szkolny i międzyszkolny 
 

luty 
marzec 

mgr U. Borucka, 
mgr W. Jechalke 
nauczyciele poloniści 
 

 

8. Rodzinne czytanie – podwieczorek z książką.  styczeń 
16 -20 

mgr U. Borucka 
mgr W. Jechalke 
mgr S. Smolarek 

Aula szkolna 
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Przygotowanie krótkiego spektaklu teatralnego, tematycznie związanego z czytaniem, 
przez aktorów szkolnego teatru Kacperek.                                                                                               
Wspólne czytanie dziadków i wnuków przy  zimowej herbatce. 
 

mgr M. Wiczyńska 
 
 

9. Organizacja i udział w  akcji - Wielkie 
Czytanie 
 
 

Akcja - Wielkie Czytanie 
Zorganizowanie spotkań uczniów                     
z zaproszonymi do szkoły gośćmi, 
którzy czytają wybrane przez  
siebie książki. 
 

kwiecień Współpraca                             
z  osobami ze  szkoły 
oraz ze środowiska 
lokalnego w celu 
zorganizowania akcji 
Wielkie Czytanie. 

Miejsce akcji: 
przed 
budynkiem 
szkoły. 

DZIAŁANIA  CYKLICZNE 
 Akcja ,, Rzucam  wszystko i czytam”: 

Na lekcji j. polskiego (klasy 1-3, 4-6) raz w tygodniu przez 10 minut uczniowie słuchają 
wybranych fragmentów powieści;                                                                                                                         
wybierają  spośród czytanych im w danym miesiącu fragmentów książek tę, która jest dla 
nich najciekawsza. 

 
od grudnia do marca 
 
nauczyciele poloniści, 
wychowawcy klas I-III. 
 

Książka miesiąca  
- utworzenie 
rankingu. 
Umieszczanie  
wyników 
rankingu na  
stronie 
internetowej  
szkoły  oraz            
w bibliotece. 

 Konkurs na 
prezentację 
multimedialną 
adresowany dla 
uczniów klas 4-6 i 
gimnazjum: 
”Książki mojego 
dzieciństwa”. 
Laureaci 
przedstawią swoje 
prace  w wybranych 
klasach edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Oglądanie prezentacji, 
udział w dyskusji                     
na temat 
zaprezentowanych 
książek;                             
tworzenie listy 
ulubionych przez dzieci 
tytułów. 

Prezentacja przez uczniów  klas  IV-VI                
i gimnazjum swoich prac w wybranych 
klasach I-III. 
Dyskusja na temat zaproponowanych 
tytułów książek; wspólne tworzenie 
listy książek wartych polecenia. 
Wizyta w przedszkolu lub zaproszenie 
najstarszych dzieci z Przedszkola nr 93 
w Poznaniu  w celu  dokonania 
prezentacji i zachęcenia najmłodszych 
do kontaktu  z książką. 

od grudnia do kwietnia Informacja   o 
konkursie               
na stronie  
internetowej, w 
gazetce 
szkolnej. 
Współpraca                      
z Przedszkolem 
nr 93                             
w Poznaniu. 
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Zainicjowanie 
dyskusji  z dziećmi 
na ww. temat .                    

DZIAŁANIA POMOCNICZE 
 Polecam książkę! – założenie na facebooku  profilu promującego książki dla dzieci                             

i młodzieży. 
Do kwietnia 2017r.       Dla uczniów 

gimnazjum oraz 
pracowników 
szkoły, rodziców, 
sympatyków. 

 Artykuł propagujący czytelnictwo w lokalnych mediach. 
 

do 
kwietnia 
2017 

 Współpraca                      
z lokalnymi 
mediami/instytu
cjami. 

 


