
BIBLIOTEKA SZKOLNA PROSI WYCHOWAWCÓW O PRZECZYTANIE 
PONIŻSZEJ INFORMACJI RODZICOM  
 
 

W dniu 6 października 2015r. została zatwierdzona uchwała Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego, pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” obejmującego lata 2016-2020. 

Realizują go Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.  

 

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu 

realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w 

latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie 

rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i 

młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.  

 

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, nasza szkoła 

przystąpiła w b.r. szkolnym do realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa uzyskując kwotę 

15 tys. na zakup nowości wydawniczych.  

 

Celami  programu są:   
- wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów, 

- zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki szkolnej,  

- wzrost dostępności książek w bibliotece szkolnej, 

- rozwój współpracy pomiędzy biblioteką szkolną a innymi bibliotekami. 

 

 

Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania 
tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych 
przez ucznia w procesie kształcenia.  
 

Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na każdym etapie edukacji.  
Każdy uczeń powinien mieć łatwy dostęp do książek, które go zainteresują i  
zaintrygują. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów rozwijania u ucznia 
zainteresowań, kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz kształtowania u niego 
nawyku czytania i spowodowania, aby sięgało po książki również w dorosłym życiu. 
 
Biblioteka szkolna organizuje wiele wydarzeń i akcji czytelniczych promujących czytanie,  

w które oczywiście i Państwo możecie się włączyć. 

 

Przekazujemy za pośrednictwem wychowawców klas ulotkę zawierającą informacje 
dotyczące projektu NPRC, wpływu czytania na rozwój młodzieży a także dołączamy 
wykaz książek o tematyce psychologicznej, mogących pomóc państwu w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych związanych z waszym dzieckiem. 
 
Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki szkolnej. 
 
Nauczyciele bibliotekarze 
                                                                   
 



 

Wykaz książek o tematyce psychologicznej. 
Polecamy uczniom i ich rodzicom. 

 

 

 Moje serce w dwóch światach 

 Kiedy odszedłeś 

 Zanim się pojawiłeś 

 Napraw się ! 

 Odpuść sobie i żyj 

 #girlstalk. Dziewczyny, rozmowy, życie 

 Druga płeć 

 Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek 

 Rozmyślnik Jacka Walkiewicza. Zainspiruj się do działania!  

 Mowa ciała 

 Asertywność w praktyce 

 Jak rozwinąć swój potencjał abyś był spełniony w życiu zawodowym i 

osobistym 

 Kod duszy. W poszukiwaniu charakteru człowieka i jego powołania 

 Znajdź w życiu sens 

 Luz. I tak nie będę idealna 

 Miłość i co dalej ? 

 Sukces osobisty 

 Nie tłumacz się i działaj ! Odkryj moc samodyscypliny 

 Obudź w sobie olbrzyma 

 Uwierz i zwyciężaj 

 Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym 

 Kochaj. 50 lekcji jak pokochać siebie, swoje życie i ludzi wokół 

 Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu 

 Miłość, wolność, samotność. Nowe spojrzenie na związki między ludźmi 


