
Harmonogram  działań promujących czytelnictwo zaplanowanych w ramach  Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021- 2025. 

 

 

Działania 

 

Data 

 

Opis 

 

„Ferie z książką” 

 

17 - 30 

stycznia 2022 

Na okres ferii zimowych jest możliwość 

wypożyczenia książek, biblioteka szkolna 

w okresie nauki zdalnej jest otwarta od 

8.00 do 14.00 

Akcja pt. "Czytam sobie 

w szkole" 
Cały rok 

Akcja polega na sfotografowaniu 

uczniów którzy czytają w szkole: 

przed lub po lekcjach a także 

w trakcie przerw. 

"Spacer po Pile z książką" 

 

(akcja + konkurs) 

Akcja trwa cały rok - 

w marcu 2022 r. zostanie 

ogłoszony konkurs, ale 

już teraz można 

pomyśleć o zdjęciach  

w plenerze z książką. 

Akcja ma na celu zachęcić dzieci  

i młodzież do spędzania wolnego czasu 

ma świeżym powietrzu z książką. Swój 

spacer należy sfotografować i przesłać na  

wskazany adres. Konkurs zostanie 

ogłoszony w marcu 2022 r., 

wyniki konkursu ogłosimy w  maju. 

 

Spotkanie autorskie 

 

 

I kwartał 2022 

 

Spotkanie autorskie z panem Romanem 

Pankiewiczem. 

 

 

„Czytam lektury -  

bo lubię!” 

 

Luty 2022 

 

Szkolny konkurs ze znajomości lektur dla 

klas VI - VIII. 

 

 

Spotkanie autorskie 

 

 

II kwartał 2022 

Spotkanie dla najmłodszych z panią 

Martą Konek. 

 

Zbiórka darów  na rzecz 

bibliotek szpitalnych. 

 

Kwiecień 2022 

 

Zbiórka darów dla bibliotek szpitalnych, 

oczywiście jeśli sytuacja 

epidemiologiczna na to pozwoli. 

 

 

"Cała Polska Czyta 

Dzieciom" 

 

Maj 2022 

Uczniowie naszej szkoły będą czytać 

książki swoim najmłodszym kolegom  

i koleżankom. Jeśli będzie trzeba takie 

czytanie przeprowadzimy na platformie 

Mocrosoft Teams 365. 



 

Ogólnopolski Tygodzień 

Czytania Dzieciom 
Od 26 maja do 1 czerwca 

2022 

 

Akcja polega na głośnym czytaniu 

swoich ulubionych bajek najmłodszym 

przez 7 dni. Do tej akcji zaangażowani 

zostaną dyrekcja, nauczyciele, rodzice, 

personel szkolny. Jeden dzień - jedna 

osoba. Klasy I-III. 

 

Wakacje z książką 

 

Lipiec / sierpień 2022 

 

Na okres letnich wakacji jest możliwość 

wypożyczenia książek do czytania. 

 

 

Współpraca  

z Powiatową i Miejską 

Biblioteką Publiczną im. 

Pantaleona Szumana  

w Pile  i Publiczną 

Biblioteką Pedagogiczną. 

 

Cały rok 
Zwiedzanie bibliotek  na terenie  Piły dla 

klas I – III. 

 


