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PLAN PRACY  

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY 
Z REJONU CZARNKOWSKIEGO 

 
Po analizie potrzeb nauczycieli bibliotekarzy w dni 29.09.2022 r. ustalono priorytety do pracy sieci  
w 2022/2023 r. 
Temat: TIK w pracy biblioteki szkolnej oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. 
 Udział w sieci zadeklarowało 20 nauczycieli, w tym:  SP - 15  P/p – 5.  
W konferencji 29.09.2022 uczestniczyło 15 osób. 
 1. Ustalono  cele: 
- wspomaganie bibliotek szkolnych i nauczycieli bibliotekarzy w kształtowaniu postaw czytelniczych 
wśród dzieci i młodzieży oraz podczas miesiąca bibliotek szkolnych w październiku, 
- realizacja Projektów  edukacyjnych: „Akademia Tikowania”; „Biblioteka Czarodziejka”; „Kronika 
zawodów”  
- dalsza współpraca nauczycieli z różnych typów szkól oraz nawiązanie współpracy z nauczycielami, 
którzy nie uczestniczyli dotąd w sieci; 
- podniesienie wiedzy i umiejętności i wymiana doświadczeń między uczestnikami; 
- zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami; 
- wspólne wykonywanie zadań; 
- wymiana dobrych praktyk i doświadczeń m. in. składanie wniosków do NPRC 2.0. na lata 2021-2025 
 
2. Ustalono zasady funkcjonowania – wspólnie opracowano plan pracy według zapotrzebowania ze 
strony nauczycieli bibliotekarz na rok szkolny 2022/2023 poprzez rozmowę i wywiad oraz ustalone 
terminy spotkań, konferencji i warsztatów: 
 
 Wspólnie przyjęto plan pracy na 2022/2023 r. 

TEMAT FORMA TERMIN ODPOWIEDZIALNY  

Wymiana dobrych praktyk 
– biblioteka szkolna i Izba 
Pamięci w ZS w Czarnkowie  
 
 
Sposoby wspomagania 
pamięci w dobie Internetu 
 
Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
na lata 2021-2025 
 
Diagnoza potrzeb 
nauczycieli-bibliotekarzy 
oraz planowanie pracy sieci 
na rok szkolny 2022/2023 
 

 
 
 
konferencja 

 
 
 
29.09.2022 

Organizacja: 
Wioletta Januszak 
Prowadzenie: Hanna 
Gadzińska 
 
Prowadzenie:  
Anna Krauze  
(CDN PBP w Pile) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ankieta 
(diagnoza 
potrzeb) 
 
 
 
 
 
 
  

TIK w edukacji –  
aplikacja Genial.ly 

 
warsztaty  

Październik
/listopad 
2022 
 

Organizacja i 
prowadzenie:  
Anna Nowak 
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Zrównoważony rozwój w 
duchu zero waste  - jak 
planować by nie marnować 
 

 
szkolenie 

Marzec 
/kwiecień 
2023 

Organizacja:  
Wioletta Januszak 
Prowadzenie: Edyta 
Piekarska 
 

Materiały 
instruktażowe  

 
Konferencja z okazji 
Tygodnia Bibliotek 2023 

 
Jak można uczyć dzieci 
wartości? Wykład i 
ćwiczenia 

LUB: 
Spotkanie autorskie z 
Karoliną Kubilus \ 
Monika Pertek-Koprowska 
 

 
 
Konferencja 

 
 
Maj 2023 

 
 
Organizacja: Wioletta 
Januszak 
Prowadzenie: Monika 
Wesołek-Wolska 

 
 

 
 


