
Zofia Polaszek - nauczyciel kontraktowy 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 
nauczyciela kontraktowego w okresie 

 od 01.09.2003r.  do 31.05.2006r. 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia1 grudnia 

2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,         

z dniem 01.09.2003r. w Szkole Podstawowej w Osięcinach, pracując na stanowisku 

nauczyciela bibliotekarza w pełnym wymiarze godzin, rozpoczęłam staż mający na 

celu uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Następnie 

napisałam plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, który został 

pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora.  

Zadania jakie wyznaczyłam sobie do realizacji w czasie stażu  były zgodne              

z głównym kierunkiem funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Osięcinach, 

potrzebami uczniów i oczekiwaniami rodziców. Uwzględniały  wytyczne 

zamieszczone w rozporządzeniu M E Ni S z dnia 01.12.2004 r. w § 7 w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego.  

Priorytetami  mojego działania  w okresie stażu  były podwyższanie jakości 

funkcjonowania mojej szkoły oraz własny rozwój zawodowy. 

Poprawa jakości pracy  przyświecała zawsze moim poczynaniom, od 

zdobywania kolejnych szczebli wykształcenia  do podejmowania  coraz to nowych 

zadań. Wiele ciekawych inicjatyw  prezentuje szczegółowe sprawozdanie               

z realizacji stażu zawodowego. 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań 
wynikających z § 7 ust. 1 pkt 1 

 
uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań 

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze 
statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego; 



W   trakcie   trwania   stażu   aktywnie   uczestniczyłam w pracach organów 
szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych,   
opiekuńczych   i   innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły              
i środowiska lokalnego.  

  
  Wraz z p. Małgorzatą Gontarek i p. Anną Nosek wypracowałam punkt 

paragrafu do  statutu szkoły dotyczący funkcjonowania  biblioteki w szkole. Nowa 

wizja biblioteki  to zmiana kierunku myślenia, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. 

Należy wychodzić naprzeciw potrzebom  młodego pokolenia i umożliwiać im  

zdobywanie informacji poprzez atrakcyjne, nietradycyjne formy działań. 

Uczestniczyłam w tworzeniu  Wewnątrzszkolnego  Systemu Oceniania  

i  Szkolnego Programu Wychowawczego, podkreślając rolę działań 

wychowawczych w bibliotece, co sprawiło , że poznałam lepiej problemy uczniów 

oraz skuteczne metody i formy  pracy wychowawczej.  Wraz z powołanym przez 

dyrektora  zespołem współtworzyłam Program Rozwoju Szkoły. 

W 2004 roku wraz z p. Danutą Wochną p. Anną Matkowską  p. Katarzyną 

Simińską, p. Anną Nosek, p. Małgorzatą Mentlewicz  opracowałam program 

profilaktyczny „Bezpieczna szkoła”, który ma przeciwdziałać agresji, 

uzależnieniom i innym zjawiskom patologicznym. 

Współpracowałam z zespołami nauczycielskimi na bieżąco służąc  pomocą       

w wyszukiwaniu potrzebnych informacji. organizacji konkursów szkolnych                 

i międzyszkolnych, przygotowaniu pomocy dydaktycznych, dekoracji. 

Gromadziłam i udostępniałam  materiały metodyczne opracowane przez 

nauczycieli (programy raporty, scenariusze) oraz opracowania własne (np. 

scenariusze imprez bibliotecznych) 

Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego humanistów 

gdzie współpracowałam z nauczycielami języka polskiego i nauczania   

zintegrowanego w zakresie zaplanowania i zrealizowania  lekcji   

przeprowadzonych z udziałem różnych źródeł informacji. 

Brałam aktywny udział  w mierzeniu jakości pracy szkoły, wraz z p. Anną 



Matkowską, p. Agnieszką Domańską, p. Jolantą Małecką p. Danutą Wochną  

wypracowałam  wskaźniki pracy szkoły  w obszarze  wychowanie i opieka. 

Opracowałam  narzędzia badawcze a następnie opracowałam zebrane materiały, 

dzięki czemu uzyskaliśmy mocne i słabe strony naszej szkoły w zakresie 

wychowania i opieki co pozwoliło wytyczyć kierunki pracy szkoły. 

W grudniu 2004 roku zgłosiłam Szkołę Podstawową w Osięcinach  do 

ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, którego jestem liderem. 

Celem akcji jest przypomnienie wszystkim, że uwielbiamy, gdy ktoś nam głośno 

czyta. Czujemy się wtedy ważni, kochani i coraz mądrzejsi. 

W ramach tej kampanii odbywają się cyklicznie ogólnoszkolne  imprezy 

czytelnicze np. „Noc z baśniami” gdzie wszyscy wykazali  się dobrą i kulturalną 

zabawą  oraz znajomością  wymaganej literatury. Taka nocna impreza  pozwala na 

inne spojrzenie dzieci na szkołę.  Kolejną cykliczną imprezą są „Urodziny Kubusia 

Puchatka”  na które przychodzą uczniowie naszej szkoły zerówki i przedszkolaki. 

Dzieci się bardzo angażują  robiąc własnoręcznie prezenty dla solenizanta oraz 

śpiewając „Sto lat”. W zamian są częstowani „miodkiem” i „małym co nieco”.  

5.05 2004 roku  odbyła się parada postaci literackich  pod hasłem „Kto czyta  ten 

żyje wielokrotnie” Czytelnicy chcąc propagować dobrą książkę przeszli ulicami 

Osięcin niosąc transparenty, totemy biblioteczne , klasy  prezentowały także 

okrzyki związane tematycznie z książką oraz czytelnictwem. W akcję 

zaangażowała się cała rada pedagogiczna  SP w Osięcinach czytając głośno 

codziennie na innej lekcji  wybraną lekturę. Jeden z uczniów dbał oto  aby 

następowała kontynuacja  do czasu zakończenia  czytania wybranej książki. 

W lutym  2005 r. we współpracy z nauczycielami p.Elżbietą Ziemlewską, 

p.Anną Matkowską,p. Anną Jezierską p. Jadwigą Woszczyńską, p. Danutą 

Wochną, p. Anną Śledzińską-Będkowską opracowałam program naprawczy          

w zakresie czytelnictwa, którego głównym celem jest  poprawa czytelnictwa wśród 

dzieci, szczególnie klas starszych. Jako szkolny koordynator jestem 

odpowiedzialna za jego wdrożenie  i monitoring. 



Dzięki operatywności  dyrektora szkoły,  biblioteka wzięła udział w programie „ 

Internetowe  centra informacji multimedialnej  w bibliotekach szkolnych                 

i pedagogicznych” i otrzymałam  do biblioteki cztery komputery  z monitorami,  

oraz wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner, drukarka i kopiarka) Od  

stycznia 2006 roku tworzę w bibliotece Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej. Zapewniam uczniom  możliwość poszukiwania, gromadzenia 

wyszukanych informacji, wyjaśnienia sposobów zapisu oraz udostępnienia miejsca 

na dysku, organizowania, selekcji oceniania informacji z różnych źródeł (Internet) 

oraz formowania właściwych opinii na ich podstawie.  

Umożliwiam archiwizowanie pracy (nagrania na dyskietkach) oraz wykorzystania 

Internetu  jako medium komunikacyjnego- wymiana poczty elektronicznej. 

Zapewniam  użytkownikom  dostęp do  aktualnych, bieżących  zestawień  adresów 

internetowych. Udostępniam skaner w celu przeniesienia dokumentów 

drukowanych (tekst, grafika, fotografia) do postaci elektronicznej. Zapewniam 

możliwość wykorzystania  aparatu fotograficznego(cyfrowego) do rejestracji 

obrazu  i przeniesienia go do pamięci komputera. 

Sądzę, że moja współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami stworzy 

szansę na efektywne  działanie ICIM. 

 
Sprawozdanie z realizacji zadań 
wynikających z §7  ust. 1 pkt 2 

 
pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w 

różnych formach kształcenia ustawicznego; 

W trakcie odbywania stażu (01.09.2003- 31.05.2006) na nauczyciela 
mianowanego pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział 
w różnych formach doskonalenia zgodnych z WDN oraz innych formach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli: 

Ukończyłam: 

• Studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej - WSHE Włocławek 



• Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa – CKK  BZDZ 

Bydgoszcz 

Kursy: 

• Mierzenie jakości pracy szkoły" - Niepubliczna Placówka Doskonalenia  

         Nauczycieli przy FS w Radziejowie 

• Awans zawodowy nauczycieli - CEN we Włocławku  

• Metody aktywizujące w pracy biblioteki szkolnej - CEN we Włocławku  

• Kurs kierowników wycieczek szkolnych - CEN we Włocławku  

• Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego – ODN    

          DC Edukacja  w Sopocie 

• Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży -    

         Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli przy FS w Radziejowie 

• Jak kształcić umiejętność czytania ze zrozumieniem -  CEN we Włocławku      

                                                                          

 Ukończenie studiów magisterskich w zakresie   pedagogiki opiekuńczo-

wychowawczej pozwoliło mi poszerzyć i ugruntować wiedzę na temat roli 

ucznia w zreformowanej szkole podstawowej. Lepiej zrozumieć sens i istotę 

kształcenia oraz  opieki i wychowania dzieci.Uzyskanie tytułu magistra 

podniosło moje kwalifikacje zawodowe. 

 Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa, w czasie którego poznałam 

na czym polega praca bibliotekarza, jakie są zadania, funkcje biblioteki,  jak 

pracować by skupić wokół siebie jak największą ilość uczniów i zachęcić ich do 

obcowania z książką. Dał mi uprawnienia do zajmowania stanowiska 

nauczyciela bibliotekarza. Szkoła natomiast uzyskała odpowiednio 

wykształconego i przygotowanego pracownika.  

Dzięki ukończeniu studiów i kursu kwalifikacyjnego mogę w pełni świadomie 

planować kierunek  rozwoju biblioteki i starać się o popularyzację warsztatu  

informacyjnego i czytelniczego wśród uczniów. 



 Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności  na kursie  Mierzenie jakości 

pracy szkoły  wraz z zespołem  wypracowałam  narzędzia badawcze. 

Uczestniczyłam aktywnie w  mierzeniu jakości pracy szkoły i opracowaniu 

wyników. Dzięki czemu  poznałam mocne i słabe strony swojej pracy i szkoły. 

Mogłam wprowadzić niezbędne zmiany aby  moja praca była owocna. 

 Ukończenie kursu Awans zawodowy nauczycieli pomogło mi uporządkować 

wiedzę na temat przepisów dotyczących uzyskiwania kolejnych stopni awansu 

zawodowego oraz prawa oświatowego oraz zakresu wymagań kwalifikacyjnych 

i egzaminacyjnych dla uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. 

 Metody aktywizujące w pracy biblioteki szkolnej to kolejny kurs, który 

ukończyłam by  zajęcia prowadzone przeze mnie były atrakcyjniejsze i szybciej  

docierały do czytelników oraz zachęcały do zdobywania wiedzy z zakresu 

edukacji czytelniczej i medialnej. 

 Chcąc   organizować  różnego rodzaju wyjazdy i spotkania poza szkołą 

(wycieczki, kolonie letnie) podjęłam  i ukończyłam Kurs kierowników 

wycieczek szkolnych oraz Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci   

i młodzieży. 

 Aby przekształcić bibliotekę w szkolne centrum informacji multimedialnej 

ukończyłam kurs i uzyskałam tytuł  opiekuna szkolnego centrum 

multimedialnego i informacyjnego. Dzięki  uzyskanym tam wiadomościom       

i umiejętnościom  będę służyć całej społeczności szkolnej i rodzicom                 

w korzystaniu z  kolejnego źródła informacji jakim jest    Internet. 

 Pragnę doskonalić swoją wiedzę na temat kształcenia umiejętności cichego 

czytania ze zrozumieniem ukończyłam warsztaty metodyczne Jak kształcić 

umiejętność czytania ze zrozumieniem. Zdobyta wiedza oraz sposoby jej 

przekazania uczniom pozwoliły aktywnie włączyć się w prace  nad 

podniesieniem poziomu cichego czytania ze zrozumieniem w naszej szkole. 

Dzięki czemu byłam współtwórcą programu naprawczego z zakresu edukacji 



czytelniczej  i monitoringu tego programu, organizatorem  konkursów pięknego 

czytania ze zrozumieniem. 

• Warsztaty metodyczne: Forum wymiany doświadczeń nauczycieli 

bibliotekarzy prowadzone przez doradcę metodycznego panią Teresę 

Głuszkowską z CEN we  Włocławku.    

Od kilku lat raz w miesiącu  spotykam się z doradcą metodycznym  do spraw 

bibliotek,  Kontakty te  sprzyjały mojemu rozwojowi zawodowemu, a także dają 

możliwość  rozwiązania pojawiających się problemów i podzielenia się własnymi 

doświadczeniami. Bardzo ciekawą formą spotkań jest wczuwanie się nauczycieli            

w rolę ucznia i prowadzenie zajęć na określony temat. Spotkania pomagają mi            

w planowaniu oraz  wprowadzaniu innowacji w prowadzonej przeze mnie bibliotece. 

A oto tematy niektórych spotkań: 

− Zadania nauczyciela bibliotekarza a realizacja ścieżek edukacyjnych, 

− Informacja we współczesnym świecie, 

− Plan pracy biblioteki szkolnej, 

− Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza, 

− Zasady sporządzania  przypisów i bibliografii załącznikowej zgodnie      

         z nową normą, 

− Praca z czytelnikiem w czytelni szkolnej, 

− Warsztat informacyjny w bibliotece, 

Brałam udział w konferencji zorganizowanej przez KP CEN  we Włocławku pt. 

”Współpraca z rodzicami”  na której pogłębiłam  wiedzę na temat potrzeb            

i oczekiwań rodziców  względem szkoły . 
 

Uczestniczyłam w następujących radach szkoleniowych.    
 

Byłam aktywnym członkiem Rad Pedagogicznych. Poprzez udział w 

szkoleniach, posiedzeniach starałam się poszerzyć swoją wiedzę niezbędną dla 

wykonywania mojego zawodu. 



2003/2004                                                                                                                

„Praca z uczniem o specyficznych problemach edukacyjnych i wychowawczych”.                  

2004/2005 

„Trudni uczniowie - sposoby postępowania z nimi”, 

„Rodzaje     agresji”, 

„ Lekcje twórczego myślenia — zastosowanie synektyki w pracy z dziećmi              

i młodzieżą”. 

 

2005\2006 

„Wewnętrzny system zapewniania jakości”. 

„Internet w pracy nauczyciela i ucznia”. 

„Wpływ komputera na rozwój fizyczny dziecka. Higiena pracy i  ćwiczenia  

odprężające”. 

„Sztuka porozumiewania się z rodzicami”. 

„Rola współdziałania nauczycieli i rodziców w realizacji zadań dydaktycznych          

i wychowawczych”. 

Po ukończeniu w/w form doskonalenia zawodowego mogę stwierdzić, że 

dokonałam trafnego ich wyboru.   Pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące 

mojemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły w której pracuję 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań 
wynikających z §7  ust. 1 pkt 3 

poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty; 

Jako nauczyciel kontraktowy w czasie odbywania stażu analizowałam 
następujące dokumenty: 

• Konstytucja RP; 

• Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela; 

• Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie MEN z dn. 15 stycznia 2001 r. w sprawie udzielania 



     i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

• Rozporządzenie MEN z dn. 4 sierpnia 1993r. w sprawie pomocy materialnej dla 

uczniów; 

• Rozporządzenie MENiS z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni  

     awansu zawodowego nauczycieli; 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków 

      i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

     oraz przeprowadzania sprawdzianów egzaminów 

     w szkołach publicznych; 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów             

w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2005r. Nr 74, poz. 649); 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie      

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 

2005r. Nr 30, poz. 252); 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

    w poszczególnych typach szkół.  

• Statut Szkoły. 

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań 
wynikających z § 7  ust. 2 pkt 1 

umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania 
ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania 

zmian w tych działaniach; 

 



W trakcie odbywania stażu organizowałam i doskonaliłam warsztat 
pracy, dokonywałam ewaluacji własnych działań, a także oceniałam 
skuteczność i dokonywałam zmian w tych działaniach: 

 
Budowanie własnego warsztatu pracy jest nieodłącznym elementem   

doskonalenia   zawodowego.  Od siedmiu lat opiekuję się przydzieloną mi 

biblioteką szkolną. Przez cały okres stażu zajmowałam się prowadzeniem 

biblioteki aktualizacją i selekcją zbiorów. Biblioteka szkolna to szczególne  

miejsce, które powinno stwarzać szczególną atmosferę. Poprawiłam estetykę 

pomieszczeń poprzez ukwiecenie, dekoracje, wolny dostęp do półek, oprawianie         

w folię, żaluzje, wertikale, aktualne wystawki dotyczące  wydarzeń historycznych  

i współczesnych, wielkich ludzi, czy związanych  na bieżąco z życiem szkoły- np. 

realizacją ścieżek między-przedmiotowych. Zbiory biblioteki są aktualizowane           

w miarę możliwości finansowych szkoły i poprzez  pozyskiwanie przeze mnie 

sponsorów. 

 Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam  plan pracy 

biblioteki szkolnej oparty na Statucie Szkoły i aktualnym planie pracy szkoły, 

spójny z programem wychowawczym szkoły, uwzględniając potrzeby nauczycieli, 

rodziców i uczniów. Aby sprostać  wymaganiom wszystkich użytkowników 

biblioteki opracowałam ankietę „Oceń bibliotekę” której  wyniki pomogły  mi 

dokonać stosownych korekt, w planie pracy a co za tym idzie, pomogły zadowolić 

czytelników.  

 Aby podnieść jakość pracy biblioteki, opracowałam regulamin  czytelni 

i wypożyczalni, który dzięki komputeryzacji biblioteki musiałam  uaktualnić. 

 Gromadziłam i udostępniałam materiały metodyczne opracowane przez 

nauczycieli (programy, scenariusze, raporty) oraz opracowania własne  

(scenariusze imprez, konkursów, zajęć). 

Raz    w    miesiącu    prowadziłam   zajęcia w obecności opiekuna stażu  p. 

mgr Anny Matkowskiej, oraz uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez 

opiekuna stażu p. Annę   Matkowską i innych nauczycieli. 



Dwa razy w semestrze odbywały się spotkania podsumowujące  z opiekunem   

stażu, na których wymieniałyśmy uwagi na temat podejmowanych przeze mnie 

działań (lekcje biblioteczne, konkursy, gazetki, wystawy). Dzięki temu poznałam 

swoje mocne i słabe strony jako nauczyciela. Mogłam pogłębić swoją wiedzę          

i umiejętności, poszerzyć warsztat pracy o nowe metody i formy prowadzenia 

zajęć. 

Prowadziłam zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z programem 

DKW 4014-260/99. 

Opracowałam i wdrażam program „Edukacja czytelnicza i medialna moduł 

biblioteczny dla klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej”, zawierający  wiele 

atrakcyjnych propozycji bibliotecznych, takich jak: wycieczki, wystawy, konkursy. 

Efekty wynikające z  realizacji programu są już widoczne, gdyż widoczny jest 

wzrost  znaczenia biblioteki w szkole, podniesienie współpracy z innymi 

nauczycielami, uczniowie wykazują postawy twórcze, wykazują większą 

samodzielność w poszukiwaniu informacji. 

Skonstruowałam  własne narzędzia badawcze. Wyniki badań  przyczynią się do 

podniesienia jakości usług bibliotecznych a co za tym idzie podniesienia jakości 

pracy szkoły. 

Dużym zainteresowaniem  cieszą się spotkania w bibliotece klas 1-3. Dla 

uatrakcyjnienia spotkań  wykorzystywałam wiele pomocy dydaktycznych często 

przygotowanych samodzielnie, oraz takich form pracy jak scenki dramowe, zabawy 

plastyczne, zgaduj-zgadule, szukanie informacji w różnych źródłach. Obecnie 

najmłodsi czytelnicy postrzegają bibliotekę jako miejsce atrakcyjne i chętnie 

odwiedzają w czasie wolnym. 

 W celu przeobrażenia biblioteki  w centrum informacji dla wszystkich jej 

użytkowników poszerzałam  systematycznie kartoteki zagadnieniowe np. 

konkursów, imprez szkolnych, wycinków prasowych, , prawa dziecka i prawa 

ucznia, czytanie ze zrozumieniem. 



 Korzystając z materiałów publikowanych w internecie  stworzyłam Bank 

przydatnych adresów internetowych, który jest ciągle aktualizowany. 

Biblioteka jest integralną częścią szkoły, staram się dbać o wszechstronny  

rozwój osobowości wszystkich uczniów. Chcąc wyzwolić aktywność i inicjatywę 

uczniów, dać im możliwość wykazania się  (od  7 lat)powołałam z chętnych  

uczniów aktyw biblioteczny. Powierzam im  różnego rodzaju zadania (oprawianie 

książek, wypożyczanie, wypisywanie kart katalogowych i bibliotecznych, 

prowadzenie kroniki, obsługa czytelni, prowadzą konkursy, przedstawienia)            

i pomagam wywiązać się z nich. Opracowałam także plan  pracy  aktywu  

bibliotecznego. Plan ten  jest stworzony  dla uczniów klas 5-6 naszej szkoły 

dobrowolnie pracujących na rzecz biblioteki szkolnej. W skład aktywu 

bibliotecznego wchodzą uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, 

działalnością biblioteki, dobrowolnie  uczestniczący w jej pracach, a także  osoby 

wykazujące uzdolnienia w dziedzinie rysunku, malarstwa, recytacji i gry aktorskiej. 

Każdego roku w czwarty poniedziałek października organizowałam Święto 

Bibliotek Szkolnych, gdzie  odwiedzają bibliotekę na wesoło z życzeniami prawie 

wszyscy uczniowie szkoły. 

Pod koniec pierwszego semestru  corocznie organizowałam wraz z  aktywem  

bibliotecznym pasowanie  uczniów klas pierwszych na czytelników. Pasowanie jest 

związane z zaproszeniem uczniów do korzystania ze zbiorów i wyposażenia 

biblioteki. Każdego roku, specjalnie na tę okazję, przygotowuję z aktywem 

bibliotecznym inscenizację związaną tematycznie z biblioteką i książką. Chcąc 

podkreślić wagę tego  wydarzenia wykonywałam uroczysty wystrój, zapraszałam 

dyrekcję. Każdy uczeń otrzymuje  regulamin biblioteki, który jest przedstawiony   

w formie „życzeń książki”. 

W swoich działaniach wspieram wychowanków w dążeniu do sukcesów 

szkolnych, wdrażam do samodzielnego zdobywania wiedzy, pomagam              

w   przezwyciężaniu  trudności  w   uczeniu   się i niepowodzeniach 

szkolnych, rozwijam zdolności artystyczne, techniczne i sprawność ruchową.  



W czytelni  jest miejsce i czas na: 

 cichą naukę, odrabianie prac domowych,  

 czytanie czasopism ,  

 czytanie książek, 

 wyszukiwanie informacji. w Internecie, na CD oraz w tradycyjnych źródłach 

książkowych,  

 organizowałam  zajęcia poświęcone głośnemu czytaniu. 

 podsuwałam dzieciom ciekawe pozycje książkowe.  

Szczególną opieką w tym zakresie otaczałam uczniów klas I.  

Zachęcałam do organizowania samopomocy koleżeńskiej w bibliotece. 

Systematycznie raz w tygodniu (w każdy piątek) prowadziłam zajęcia 

czytelnicze z grupą 0. Dzieci  podczas tych wizyt wykazywały   zainteresowanie  

głośnym czytaniem i zabawami z nim związanymi. 

W codziennych  rozmowach uczniowie  często zwierzali się, iż  lubią słuchać 

gdy ktoś czyta im głośno. To zachęciło mnie do zorganizowania  w czytelni, dla 

chętnych, regularnie jeden raz w miesiącu  głośnego czytania pod hasłem 

„Miesięczne bajania” Nie bez przyczyny do  czytania wybierałam baśnie - są one 

lekturą pocieszenia i tę rolę spełniają  bardzo skutecznie. 

Zainspirowałam   uczniów   do   udziału   w   konkursach czytelniczych 

organizowanych przeze mnie na terenie szkoły oraz poza szkołą. 

W celu promocji dobrej książki i  czytania ze zrozumieniem organizuję afiszowe 

konkursy czytelnicze. Zaletą ich jest to, że nie wymagają dużego nakładu czasu od 

uczniów, co się z tym wiąże cieszą się wielką popularnością.  W  listopadzie 2003r. 

odbył się pod hasłem „Z Koziołkiem Matołkiem wyruszamy w świat”, w 2004r 

„Wspaniały świat Muminków”, zaś w 2005r. „Jaka to lektura” 

Aby  rozwijać oraz utrwalać i kształcić umiejętność pięknego czytania 27.10.2004r 

wraz z p. Katarzyną Simińską zorganizowałam I Konkurs pięknego czytania dla 

klas drugich i trzecich. Druga edycja  tego konkursu odbyła się  15.10.2005r. 



Konkurs  cieszył się wielkim powodzeniem ponieważ uczestnicy byli wyłaniani  

najpierw  w eliminacjach klasowych a potem międzyklasowych. 

Kolejnym  moim przedsięwzięciem jest  organizowany wraz z panią Anną 

Matkowską  Konkurs pięknego czytania ze zrozumieniem dla klas 4-6 SP w 

Osięcinach. Pierwsza edycja  odbyła się w marcu 2005r. druga  zaś w styczniu 

2006r. Efektem  przeprowadzonych konkursów jest  to , że uczniowie  ukazują 

większe zainteresowanie czytelnictwem, doskonalą  umiejętność pięknego czytania 

i rozumienia tekstu oraz logicznego myślenia,  dbają o poprawność swoich ustnych 

wypowiedzi.  

Na zakończenie każdego roku szkolnego  nagradzałam  zawsze najaktywniejszego 

czytelnika z klas 1-3 i 4-6 oraz  klasa która wypożyczyła najwięcej książek  

otrzymywała  tytuł „Klasa na 102” Nagradzałam także wszystkie oddane 

„Dzienniczki lektur” które dzieci prowadziły przez cały rok szkolny. Autorzy prac 

wyróżnionych  dodatkowo zostali  nagrodzeni  nagrodami książkowymi.  

Organizowałam spotkania autorskie i twórczości regionalnej. 

Jednym z ciekawszych spotkań autorskich było  spotkanie z Krystyną Sarnowska 

połączone z promocją  wierszy dla dzieci „Na kolanach taty”. Uczestnicy zasypali 

gościa gradem pytań, świetnie orientowali się w twórczości. Całości towarzyszył 

kiermasz książek, a więc kto nie zabrał książki z domu mógł ją na miejscu kupić          

i zdobyć cenny autograf. 

Zaprosiłam do szkoły p Adama Becińskiego, który recytował i czytał wiersze 

swojego ojca Franciszka Becińskiego naszego kujawskiego poety. Uczniowie 

chętnie słuchali czytanych utworów, oceniali postępowanie bohaterów . Niektóre 

utwory zostały zilustrowane. 

W bieżącym roku  została zaproszona do naszej szkoły pani Barbara Kalinowska, 

która śpiewa poezję nie żyjącego już Franciszka Becińskiego. Przypomniała nam 

wiele znanych utworów i zaprezentowała  jeszcze dotychczas nie znane. 

 Zajęcia  plastyczne i graficzne  wprowadzają dziecko w świat zabawy  

ze znakiem – projektowanie liter, tworzenie  własnych bohaterów z  masy solnej, 



ekslibrisów, a także obwolut do przeczytanych lub wysłuchanych utworów. 

Wszystkie prace były wyeksponowane   i udostępnione zwiedzającym, aby 

uczniowie  widzieli celowość  swojej pracy. 

Zanika zwyczaj  oznaczania właściciela księgozbioru ekslibrisem. Chciałam 

przypomnieć i rozpowszechnić ten zwyczaj, dlatego ogłosiłam konkurs  dla 

uczniów kl. IV-VI „Mój ekslibris. Wykonanie  ekslibrisu  poprzedził cykl spotkań, 

w czasie których uczniowie poznawali historię tego  znaku. 

 Wystawy zawsze towarzyszą działaniom biblioteki. Jeżeli  aktualnie 

odbywa się jakiś konkurs, realizowany jest projekt czy zaplanowane spotkanie, 

zawsze świetnym uzupełnieniem wiedzy na dany temat jest wystawa. 

Do najbardziej udanych wystaw organizowanych w szkole przez  bibliotekę we 

współpracy z nauczycielami należą: 

„Czujesz: jakie to wszystko jest miłe, jak drogie i kochane!(To Kujawy), „Nasz 

Harry Potter”, „Życie i twórczość Kornela Makuszyńskiego”, Wielkanocne biją 

dzwony”, Kolęduje Tobie Moje Serce” „ Męczennicy z Osięcin”, „Noc z 

baśniami”, Wystawa poplenerowa „Osięciny pędzlem malowane”, „ Jan Paweł II 

Wielki”.  

Zostały tak skonstruowane , aby dostarczały wiedzy na konkurs, jeżeli został w tym 

czasie ogłoszony. Eksponowane ilustracje czy reprodukcje  mają duży walor 

dekoracyjny, upiększają , ożywiają wnętrze, wnoszą sympatyczny nastrój. 

 Na popularyzację  czytelnictwa duży wpływ ma  także   organizowany  

corocznie kiermasz  książki.  Termin nie jest przypadkowy, biblioteka organizuje 

go w  okresie poprzedzającym  Święta  Bożego Narodzenia, gdy wszyscy 

obdarowują się prezentami. Biblioteka  wychodzi wówczas  na przeciw potrzebom 

organizując możliwość zakupu ciekawych i niedrogich pozycji dla uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

Dzięki owocnej współpracy z Księgarnią i Hurtownią w Tuliszkowie pozyskałam 

sponsora  gdzie biblioteka ma możliwość wzbogacenia księgozbioru o wiele 

ciekawych pozycji. 



 

Wszystkie swoje  działania  od siedmiu lat dokumentuję prowadząc  kronikę 

biblioteki SP w Osięcinach. 
 
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji zadań 
wynikających z § 7 ust. 2 pkt 2 

 
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, 
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów 

społecznych i cywilizacyjnych; 

W swojej pracy uwzględniałam potrzeby rozwojowe uczniów, 
problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne                 
i cywilizacyjne: 
 W swej codziennej pracy w bibliotece dużo miejsca poświęcałam  na 

indywidualną pracę z każdym uczniem. Biblioteka szkolna stanowi azyl dla wielu 

uczniów uciekających przed hałasem w czasie przerw, bardzo często szukają kogoś 

by porozmawiać o swoich dylematach, radościach     i smutkach. Starałam się im 

pomagać, rozwijać ich zainteresowania, porozmawiać o sprawach dla nich 

istotnych, w razie potrzeby wesprzeć. Uważam , że tylko aktywne włączenie się 

biblioteki w życie szkoły daje jej szansę na pełnienie swojej zasadniczej roli w 

procesie dydaktycznym i wychowawczym. 

 Zapoznałam się z działaniami profilaktycznymi, opiekuńczymi i 

wychowawczymi prowadzonymi przez szkołę 

 Wydzieliłam w widocznym   miejscu w bibliotece punkt informacyjny,  

w którym nauczyciele i rodzice  znajdują materiały (kasety, czasopisma, adresy 

Internetowe) dotyczące sposobów zapobiegania przemocy fizycznej i psychicznej, 

a także profilaktyki uzależnień. Dzięki czemu gromadziłam materiały i mogłam 

służyć pomocą, wyszukiwałam potrzebne materiały, przykładowe scenariusze 

zajęć, przygotowałam wystawkę tematyczną o agresji przemocy i uzależnieniach 

wśród młodzieży.  

Zgromadziłam bibliografię do programu profilaktycznego szkoły. 



          Uważam, że prowadzona działalność  opiekuńcza i wychowawcza 

przyczyniała się do kształtowania właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży.  

Biblioteka  szkolna włącza się w te działania. W bibliotece stworzyłam punkt 

informacyjny, w którym nauczyciele znajdą materiały edukacyjne (kasety, 

czasopisma) dotyczące     sposobów     zapobiegania      przemocy    fizycznej  

i psychicznej, a także profilaktyki uzależnień.  

 3.10 2003 r.  w ramach Tygodnia Świadomości Dysleksji wraz z panią 

Anną Matkowską zorganizowałam potyczki dla klas II.  Widocznym efektem 

przeprowadzonych potyczek było poprawienie umiejętności nawiązywania 

kontaktów z rówieśnikami z innych klas poprzez zabawę, uwrażliwienie na 

udzielanie pomocy kolegom, umiejętność radzenia sobie z porażką, kultury 

zachowania się, kształtowanie akceptacji siebie i innych w różnych sytuacjach,              

a ponadto kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz poznawanie            

i wzbogacanie słownictwa. 

 Obserwując uczniów klas pierwszych zauważyłam, że wielu z nich nie 

potrafi podporządkować się dyscyplinie szkolnej, wykazują mały stopień 

usamodzielnienia. W trakcie trwania stażu  podjęłam współpracę z Pszedszkolem 

Komunalnym w Osięcinach i w każdy  piątek  prowadziłam zajęcia w czytelni            

z klasą 0. Zerówki i grupę przedszkolną zapraszałam  na inscenizację baśni 

przygotowanych przez aktyw biblioteczny. 

 Chcąc przybliżyć dzieciom inne biblioteki  w naszej okolicy 

odwiedzałam  ze starszymi klasami bibliotekę w Publicznym Gimnazjum i Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Osięcinach. 

 18.05.2005r. wraz z Biblioteką Publiczną zorganizowałam konkurs 

plastyczno - literacki „ Mój przyjaciel”, poprzez który dzieci uświadomiły  sobie 

rolę przyjaźni w życiu człowieka jako wzajemnych pozytywnych relacji. 

Uczestnicy  wyrażali swoje uczucie za pomocą plastycznych i literackich  środków 

wyrazu.  



Starałam się  otoczyć opieką  dzieci ze specjalnymi  potrzebami 

dydaktycznymi i emocjonalnymi również w godzinach popołudniowych. 

Od trzech lat społecznie, systematycznie opiekuję się dziećmi w świetlicy 

terapeutycznej przy GOK-u, do której mogą uczęszczać dzieci ze środowiska 

lokalnego klas I – VI. 

 

Zajęcia  odbywały się dwa razy w tygodniu, ja pełniłam dyżur  w co trzecią 

środę po dwie godziny. Zajęcia  prowadziłam poprzez zabawy, (tłusty czwartek, 

wieczór andrzejkowy),zajęcia sportowe, zajęcia tematyczne, wycieczki (do lasu, 

nad jezioro do Łuby, ognisko z kiełbaskami). Najbardziej lubianą formą są zajęcia  

z wykorzystaniem komputera.  

W ramach współpracy z rodzicami robiłam zestawienie wypożyczonych 

książek dla każdej klasy, zachęcałam do głośnego czytania dzieciom. Wraz z panią 

Małgorzatą Skonieczną organizowałam spotkania słowno – muzyczne dla 

rodziców;   

- 15.01.  2005 r. Wieczór z muzyką Fryderyka Chopina; 

- 12.02.2006r. Młodość i twórczość  Adama Mickiewicza ilustrowana 

muzyką Wolfganga Amadeusza Mozarta. 

 Spotkania te cieszyły się wielkim uznaniem wśród rodziców  gdyż mieli okazję  

zobaczyć swoje dzieci występujące na scenie, posłuchać pięknej poezji i muzyki 

poważnej. 

We współpracy z p. Agnieszką Domańską, p. Anną Matkowską, p. 

Małgorztą Mentlewicz, p. Małgorzatą Skonieczną  p.Danutą Wochną wykonałam 

wiele zadań  na rzecz pomocy społecznej i promowania szkoły w środowisku 

lokalnym  

16.09.2003 - Wystawa poplenerowa prac uczniów z liceum plastycznego we 

Włocławku i uroczyste jej  otwarcie, na które przybyło wielu zaproszonych gości  - 

przedstawiciele UG i Komisja Oświatowa w Osięcinach, dyrektorzy szkół z terenu 

naszej Gminy ,nauczyciele liceum plastycznego we Włocławku, artysta malarz p. 



Piotr Będkowski, dyrektorzy zakładów pracy i firm na naszym terenie, 

przedstawiciele Rady Rodziców oraz nauczyciele z naszej szkoły  

23.04.2004 - Parada postaci literackich, gdzie nasi uczniowie szli ulicami 

Osięcin w kolorowych przebraniach za różne postacie bajkowe  zachęcali poprzez  

okrzyki i transparenty do głośnego czytania dzieciom.  

6.12 każdego roku jestem współorganizatorem Parady Mikołajów- kiedy to 

w ten niecodzienny dzień wychodzimy na ulice Osięcin  z prezentami 

własnoręcznie zrobionymi  i życzymy wszystkim przechodniom oraz instytucjom         

i zakładom Wesołych Świąt . Odnosi się wrażenie, że mieszkańcy przyzwyczaili 

się do tej parady  ponieważ byliśmy witani uśmiechem i słodyczami. 

 Włączyłam się również w organizowanie na terenie szkoły akcji charytatywnych 

na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka i innych placówek opiekuńczo-

wychowawczych pod hasłem: „Góra Grosza”, pod patronatem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej i Sportu. Rozpropagowałam wraz z koleżanką akcję w naszej 

szkole i przeprowadziłyśmy zbiórkę pieniędzy we wszystkich klasach i wśród 

nauczycieli. Zebrane kwoty pieniędzy zostały odnotowane w protokole                  

i przekazane do Towarzystwa Nasz Dom. Tego typu działanie spełniło ważną rolę 

wychowawczą uwrażliwiającą na los drugiego człowieka. 

We współpracy  z p. Danutą Wochną, p. Jolantą  Małecką i p. Andrzejem 

Rosińskim opracowałam i  wykonałam folder w formie składanej ulotki, promujący 

osiągnięcia i pracę szkoły . Folder ten został rozpropagowany wśród rodziców , 

władz gminy, sponsorów i przyjaciół szkoły. 

Kultywowałam  wśród dzieci tradycje narodowe, ludowe i religijne;  

- każdego roku  z okazji święta szkoły organizowałam Konkurs wiedzy            

o patronie szkoły mjr. H. Sucharskim; 

- 8.12.2005r. wraz z panią Anną Nosek zorganizowałam warsztat  

o tematyce bożonarodzeniowej gdzie zaprosiłam  panią Grażynę Skórę która 

uczyła wykonywać stroiki bożonarodzeniowe i panią Agnieszkę  Przybylską  

przedstawiającą różne wytwory z masy solnej. Po czym zorganizowałam 



wystawę, na której prezentowałam prace dzieci wykonane pod fachowym 

okiem pań prowadzących.  

- Włączyłam się także w prowadzoną przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Radziejowie akcję „PIERNICZEK 2005”- Miej serce     

i kup serce. Zebrane  pieniądze za sprzedane pierniki przekazałam pani G. 

Skórze dla dzieci z ośrodka w którym pracuje. 

Współuczestniczyłam w organizacji  „Dni regionalnych w szkole”  

- 2.12.2004r. warsztaty z twórcami  ludowymi – rzeźbiarzem i artystką 

rękodzieł- Aleksandrą i Krzysztofem Zawadzkimi. Pan Krzysztof rzeźbi  

w drewnie zaś pani Aleksandra wyczarowuje przepiękne kompozycje 

kwiatowe z bibuły, lepi z masy solnej anioły, koty, zajączki 

poprowadzone przez nich warsztaty a potem wykonana przez nas wystawa 

cieszyła się wielką popularnością  wśród dzieci i ich rodziców  co  opisała 

lokalna prasa. 

- 30.11.2004r. występy zespołu ludowego „ Lubominianki”. Przedstawiły 

zwyczaje andrzejkowe dzieci podczas przedstawianych wróżb i zabaw 

wspaniale się bawiły, integrowały a zarazem  kultywowały tradycje. 

Zorganizowałam wspólnie z p. Anną Nosek i p. Agnieszką Domańską 

spotkanie o tematyce wielkanocnej z emerytowaną nauczycielką panią Anielą 

Leszczyńską, która uczyła wszystkich chętnych jak malować wielkanocne 

jajka, po czym wszystkie pomalowane jaja znalazły się na wystawie 

wielkanocnej. 

            9.12.2003r. wraz  z panią Małgorztą Gontarek i z panią Anną Nosek 

zorganizowałam  dla społeczności lokalnej i szkolnej wystawę  rękodzieł pana 

Zbigniewa Jędrzejewskiego –kowala i hafciarki pani Marii Nowak. Spotkanie  

uświetnił montaż słowno – muzyczny pt. „To Kujawy”. 

Rozwijam w uczniach umiejętności i zachowania  niezbędne  do zrozumienia 

wzajemnych relacji między człowiekiem, jego kulturą i środowiskiem naturalnym, 

ucząc odpowiedzialności za siebie i środowisko. W związku z tym od pięciu lat 



organizowałam wraz z p. Małgorztą Mentlewicz konkurs dla klas szóstych 

„Ekologia w bibliotece’ i 22 kwietnia z okazji Święta Ziemi wystawę prac dzieci 

pt. „Wpływ człowieka na środowisko”.  Przeprowadziłam także zbiórkę 

makulatury. Prowadzony był ranking, klasyfikujący każdą klasę pod względem 

ilości dostarczonej makulatury. I tak wygrała klasa IV b przekazując 405 kg 

surowca. ( fundusze zostały przekazane na zakup książek do biblioteki).    

     Zaś  dla klas trzecich z  paniami  Danutą Wochną, Jolantą Małecką, Małgorztą 

Mentlewicz Aleksandrą Siarkowską organizowałam Międzyszkolny konkurs 

przyrodniczo – matematyczny  dla klas trzecich „ Kto liczyć umie, ten przyrodę 

rozumie” Mimo że wygrywa w tym konkursie tylko jedna drużyna, dobra zabawa 

podczas konkursu wszystko rekompensowała. Na zakończenie komisja wręczała 

dyplomy i podziękowania, a wygrana drużyna z całą swoją klasą w nagrodę jechała 

na wycieczkę przyrodniczo-leśną. 

 W roku 2005 konkurs ten przyjął inny zasięg – szkolny, a treści 

potyczek zostały rozszerzone o wiadomości i umiejętności dotyczące zdrowia. 

Dlatego tytuł konkursu uległ zmianie na „Kto liczyć umie, ten zdrowie i przyrodę 

rozumie”.  

Podczas odbywania stażu wielokrotnie byłam  kierownikiem opiekunem  

wycieczek i wyjazdów poza szkołę organizowanych przez siebie i innych 

nauczycieli np. 

- 28.05.2004r. do Nadleśnictwa Włocławek 

- 19.05.2005r. do Radziejowa 

-  wielokrotnie do  Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku 

- 21.04.2006r do Muzeum drukarstwa i piśmiennictwa w Grębocinie. 

- 12.05.2006r. Dwudniowa wycieczka klasy 6a do Tucholi. 

Wyjazdy  te nauczyły mnie podejmowania globalnej opieki nad uczniami, 

zapewnienia i dbania o ich bezpieczeństwo. Nauczyłam się również organizować 

im czas wolny, w jak  najlepszy sposób. 

 



Sprawozdanie z realizacji zadań 
wynikających z § 7 ust. 2 pkt 3 

 

umiejętność wykorzystywania w pracy technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej; 

 

Jako nauczyciel bibliotekarz   technologię informacyjną i komunikacyjną 
wykorzystuję w wielu  zakresach swojej pracy jak również wspierając innych 
nauczycieli w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć lekcyjnych . 

 
Biblioteka szkolna pozwala na wykorzystanie warsztatu informacyjnego, 

poprzez dyspozycyjność nauczyciela bibliotekarza jest  możliwe dostosowanie 

godzin zajęć do  wolnego czsu ucznia, także na stworzenie atmosfery akceptacji      

i bezpieczeństwa młodemu człowiekowi, który poniósł porażkę lub szuka 

możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności. 

• Swoje umiejętności w posługiwaniu się technologią komputerową 

pogłębiałam dzięki ukończonym formom doskonalenia oraz drogą 

samokształceniową 

• Wykorzystując zasoby internetu, pozyskiwałam bieżące informacje, 

materiały metodyczne i merytoryczne przydatne nauczycielom, uczniom  

i rodzicom (np. przepisy prawne, informacje o książkach         i innych 

bibliotekach). 

• Pocztę elektroniczną wykorzystywałam do wymiany informacji, 

doświadczeń oraz materiałów metodycznych z innymi bibliotekarzami 

• Podjęłam różnorodne działania zmierzające do stworzenia pozytywnego 

wizerunku biblioteki i szkoły w środowisku; 

– opracowałam stronę intrtnetową biblioteki, na której prezentuję ogólne 

informacje  o bibliotece i organizowanych imprezach. 

– wykorzystując komputer, kserokopiarkę, drukarkę, skaner, aparat 

fotograficzny opracowałam i  wykonałam wraz z p. Danutą Wochną, p. 

Jolantą  Małecką i p. Andrzejem Rosińskim folder szkoły  w formie 

składanej ulotki; 

– wymienione powyżej media wykorzystywałam  również do  opracowania 



i wykonania strony do Kuriera Szkolnego. 

• Efektem wykorzystania komputera, drukarki kserokopiarki i skanera jest; 

- opracowywanie przeze mnie w formie opisowej, tabelarycznej lub 

graficznej bieżących dokumentów (planów, sprawozdań, programów); 

- estetyczne i atrakcyjne dekoracje i kąciki informacyjne w bibliotece 

szkolnej 

- scenariuszy i pomocy do zajęć (ogłoszeń, napisów informacyjnych, 

dyplomów, krzyżówek); 

- narzędzi badawczych(ankiet, kwestionariuszy diagnostycznych); 

- opracowań wyników badań, raportów. 

• Aby łatwiej i szybciej dotrzeć do  poszukiwanych informacji stworzyłam 

księgę przydatnych adresów internetowych, która jest na bieżąco 

aktualizowana. 

• Gromadziłam programy edukacyjne i prezentacje multimedialne 

(zapisane na płytach, dyskietkach). 

• Powiększałam dział zbiorów specjalnych, gdzie znajdują się programy 

multimedialne. 

• Od stycznia 2006r. moja praca koncentrowała się na tworzeniu                

w bibliotece Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. 
 

Nowoczesna szkoła wymaga zmiany roli biblioteki szkolnej. Współcześnie 

powinna być to pracownia interdyscyplinarna, służąca realizacji potrzeb                  

i zainteresowań uczniów, rozwojowi ich uzdolnień, współpracująca                  

z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w celu realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły i doskonaląca jego warsztat pracy, 

popularyzująca wiedzę pedagogiczną wśród rodziców. 

 Zadaniem  nauczyciela bibliotekarza jest praca pedagogiczna z czytelnikami 

motywująca  do kształcenia ustawicznego przy wykorzystaniu odpowiednich 

źródeł informacji, uzupełnienie i aktualizacja zbiorów bibliotecznych, współpraca   



z rodzicami i innymi instytucjami. 

 
 
 

Sprawozdanie z realizacji zadań 
wynikających z § 7  ust. 2 pkt 4 
 

umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i 
dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub 
postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów 
związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań; 
 

W swojej pracy stosowałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki                 
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub 
postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych               
z zakresem realizowanych przeze mnie zadań adekwatnie do zaistniałych potrzeb: 

 
Sukcesywnie pogłębiałam  swoją wiedzę psychologiczną, pedagogiczną                 

i dydaktyczną studiując  fachowe czasopisma „Biblioteka w Szkole”, „Poradnik 

Bibliotekarza”, „Wszystko dla Szkoły”, „Życie Szkoły”, ”Wychowawca”, 

„Wychowanie na co dzień”, ”Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, „Nauczanie 

początkowe”, „Język polski w szkole”.  

 Systematycznie korzystam także z literatury: 

D. Saniewska: Nowe vademekum nauczyciela bibliotekarza 

J. Wojciechowska: Bibliotekarstwo 

J.Wojciechowska: Czytelnictwo 

W. Okoń: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej 

M. Zając: Raport o książce dla dzieci i młodzieży 

          E. Szefler: Książka literacka dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym.  

 Czerpałam z nich ciekawe pomysły na lekcje, scenariusze wystaw, zajęć 

wychowawczych i czytelniczych. Opracowałam również pomoce dydaktyczne, 

testy i ćwiczenia, które wykorzystywałam na zajęciach bibliotecznych. Zwracałam 

uwagę przede wszystkim na artykuły  poświęcone roli biblioteki szkolnej, jej 

komputeryzacji, edukacji czytelniczej i medialnej, planowaniu pracy w szkole. 



W chwili rozpoczęcia stażu zapoznałam się procedurą awansu zawodowego. 

Szczegółowo przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego (Kartę Nauczyciela, 

podstawę programową, rozporządzenia).   

Na bieżąco śledziłam informacje pojawiające się na stronach internetowych: 

• www. codn.edu. pl -    bazy danych dotyczące placówek oświatowych, form 

doskonalenia i kształcenia nauczycieli, 

• publikacji    pedagogicznych,     internetowa    księgarnia pedagogiczna, e-

poradniki pedagogiczne; 

• www. men. waw. pl - akty prawne, Dzienniki Urzędowe MENiS, lista   

programów   nauczania,   środków   dydaktycznych, podręczników szkolnych, 

aktualności oświatowych; 

• www.cke.edu.pl - OKE informacje nt. systemu egzaminów zewnętrznych; 

• www. cmpp. com.pl - informacje nt. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

• www.ocen.edu.pl - informacja nt. programów nauczania; 

• www. interklasa.pl - przydatne informacje edukacyjne; 

• www. bibliotekawszkole.pl 

Wzbogacałam własną wiedzę, poznaną literaturę pedagogiczną, psychologiczną 

wykorzystałam w praktyce. 

• Opracowałam plan pracy  biblioteki zgodny  ze statutem szkoły                  

i w korelacji  z programem rozwoju szkoły i programem 

wychowawczym. 

• Zaplanowałam również realizację ścieżek edukacyjnych  

• Dokonałam wyboru  programu nauczania ścieżki czytelniczej  i medialnej 

• Opracowałam plan pracy aktywu bibliotecznego 

• Koordynuję w  SP w Osięcinach ogólnopolską kampanię społeczną „Cała 

Polska czyta dzieciom’ 

• Współuczestniczyłam w diagnozowaniu i opracowywaniu   



- programu profilaktycznego „Bezpieczna szkoła” 

- programu naprawczego z zakresu edukacji czytelniczej. 

Zapoznawanie się z najnowszą literaturą metodyczną przyniosło mi wymierne 

korzyści w postaci zwiększenia efektywności mojej pracy dydaktycznej                  

i wychowawczej, pozwoliło na doskonalenie warsztatu, realizację ścieżek 

edukacyjnych, metod pracy pedagogicznej, dokonanie  ewaluacji własnych działań  

i wprowadzenie stosownej korekty.  

Pogłębiałam swoją wiedzę podczas szkoleniowych Rad Pedagogicznych. Ściśle 

współpracowałam z pedagogiem szkolnym, logopedą. Nawiązałam również 

współpracę  z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.    

Poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, posiedzeniach  Rad Pedagogicznych, 

pracach w ramach WDN, zespołach samokształceniowych oraz samodzielną 

lekturę starałam się jak najbardziej kompleksowo zapoznać  z  istotnymi dla 

wykonywania zawodu nauczyciela przepisami, poznać przepisy wewnątrzszkolne:  

• obowiązkami  nauczyciela zawartymi w statucie szkoły, 

• dokumentacją przebiegu nauczania – rozporządzenia, 

• Szkolnym Programem Wychowawczym 

Wszystkie działania, które zrealizowałam dzięki umiejętności wykorzystania 

wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień            

z zakresu oświaty,  pomocy  społecznej, postępowania w sprawach nieletnich, 

pozytywnie wpłynęły na uzyskanie przez uczniów wyników adekwatnych do ich 

możliwości oraz podniesienie jakości mojej pracy a tym samym jakości pracy 

szkoły 

 
Sprawozdanie z realizacji zadań 
wynikających z § 7  ust. 2 pkt 5 

 
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, 
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie 

funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; 



Jako nauczyciel kontraktowy w czasie odbywania stażu analizowałam  i w razie 

potrzeby na bieżąco posługiwałam się następującymi dokumentami: 

• Konstytucja RP; 

• Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela; 

• Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami; 

• Ustawa z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach; 

• Rozporządzenie MEN z dn. 15 stycznia 2001 r. w sprawie udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

• Rozporządzenie MEN z d n. 4 sierpnia 1993r. w sprawie pomocy materialnej dla 

uczniów; 

• Rozporządzenie MENiS z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego nauczycieli; 

•     Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków                  

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów          

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych. (Dz.U. z 2005r. Nr 74, poz. 649); 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie         

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2005r. 

Nr 30, poz. 252); 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                  

w poszczególnych typach szkół. 

• Statut Szkoły. 

• „Biblioteczka  reformy” 

                                 



  Z dokumentów tych korzystałam przy: 

• dokonywaniu wyboru programu nauczania; 

• tworzeniu programu „Edukacja czytelnicza i medialna moduł biblioteczny” 

• tworzeniu planu pracy biblioteki i codziennej działalności biblioteki; 

• dokonywaniu ewidencjonowania i selekcji zbiorów; 

• tworzeniu programu profilaktycznego „Bezpieczna szkoła”; 

• organizowaniu wycieczek i wyjazdów pełniąc rolę kierownika lub opiekuna. 

 

 

 
Sprawozdanie z realizacji zadań 

wynikających z § 9  ust. 3 
 

Inna dokumentacja świadcząca o moich osiągnięciach zawodowych: 
 
 Ukończony kurs „Kierowników koloni letnich” zmobilizował mnie do 

podjęcia nowych wyzwań. Dlatego wspólnie z koleżanką  Małgorztą Mentlewicz          

i przy współpracy z Biurem Turystycznym „Turysta” zorganizowałam w lipcu 

2004r. kolonie letnie w Jastrzębiej Górze, gdzie pełniłam funkcję kierownika 

kolonii. Moja  praca opierała się na zachęcaniu dzieci do wyjazdu pod naszą opieką 

oraz załatwianiu spraw organizacyjnych wyjazdu z biurem. Z zaproponowanych 

przez biuro atrakcji podczas pobytu wybrałam wg mnie najciekawsze formy                  

i sporządziłam harmonogram kolonii w Jastrzębiej Górze. 

Zgodnie z realizacją założeń programowych zorganizowałyśmy: 

 wycieczkę do Gdyni - Muzeum Oceanograficzne, Dar Pomorza, bulwar 

nadmorski; 

 wycieczkę na Hel i Władysławowa – Muzeum Rybackie, Fokarium, Dom 

Rybaka, punkt widokowy; 

 wycieczkę pieszą do Rozewia – Latarnia Morska; 

 plażowanie, kąpiele w morzu; 



 ognisko, grill, dyskoteki; 

 turnieje, konkursy z nagrodami; 

 gry sportowe, zabawy ruchowe na powietrzu. 

Całą dokumentację realizacji naszych zadań udokumentowałyśmy w „Dzienniku 

zajęć”. 

 Dzięki takiemu wyjazdowi, w którym w przeważającej części uczestniczyli 

uczniowie naszej szkoły mogłam poznać i rozwijać ich zainteresowania                  

i uzdolnienia, a poprzez organizowanie różnych kolonijnych imprez pobudzić 

wyobraźnię oraz nawiązać lepszy kontakt z dziećmi. To przyczyniło się do 

zdobycia nowych doświadczeń.   

Otrzymałam także podziękowanie za owocną współpracę od Księgarni 

     i Hurtowni  Taniej Książki w Tuliszkowie, z którą współpracuję od trzech lat. 

Zakup książek na nagrody, kiermasz książki i zakup książek do biblioteki. 

Podejmuję się również wielu dodatkowych czynności, takich jak  zakup książek na 

nagrody dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego. 

Odnoszę wrażenie, że  moja praca jest doceniana poprzez współpracowników               

i dyrekcję, o czym świadczy przyznawana od 3 lat nagroda Dyrektora Szkoły  oraz 

wiele podziękowań od koleżanek za pomoc w organizacji i przeprowadzaniu 

konkursów, za udział w komisjach konkursowych 

 

 

 

 

Podsumowanie 

 

Moje codzienne działania  w bibliotece szkolnej przynoszą mi wiele 

satysfakcji. Jest to kontakt z uczniem i równocześnie wiele czynności zależnych od 

mojej własnej kreatywności, zaangażowania i nawet zdolności  marketingowych. 

Wiem, że jeszcze wiele jest do zrobienia, właściwie zawsze będzie coś 



niedokończone, ale lubię wyzwania i twórczą aktywność. Bardzo chciałabym 

więcej czasu móc poświęcić bezpośrednio czytelnikowi i temu służy  aktualny etap 

prac technicznych. 

 Cele  założone w planie rozwoju zawodowego osiągnęłam. 

Wszystkie podjęte zadania podczas stażu wpłynęły na: 

• udoskonalenie mojego warsztatu pracy, 

• badanie postaw czytelniczych ucznia, 

• inspirowanie inicjatyw twórczych uczniów, 

• promowaniu uczniów twórczych upowszechnianie wizualne książki i biblioteki, 

• prowadzenie konkursów czytelniczych. 

 

Stworzenie internetowego centrum informacji multimedialnej przyczyniło się do  

samodzielnej pracy ucznia i samokształcenia nauczycieli. 

Analiza i ocena  własnych działań przez okres stażu  pozwoliła mi znaleźć 

odpowiedz na wiele pytań związanych z pracą biblioteki i przeprowadzić analizę 

mocnych i słabych stron działania biblioteki i sformułowałam wnioski; 

Silne strony biblioteki: 

• miejsce łatwo dostępne dla czytelnika, 

• ma regulamin i zapis w statucie szkoły 

• miejsce do pracy cichej, estetyczny wystrój, 

• godziny pracy zgodne z potrzebami 

• bardzo dobre wyposażenie (4 komputery z dostępem do internetu, drukarka, 

skaner, kserokopiarka, magnetowid, DVD, magnetofon, aparat cyfrowy, 

telewizor 29 cali). 

• różnorodne formy pracy z czytelnikiem(konkursy, wycieczki, spotkania, 

wystawy) 

• działalność aktywu bibliotecznego, 

• zbiory dostosowane do potrzeb czytelników 



• księgozbiór z wolnym dostępem do półek, 

• dobra współpraca z nauczycielami, 

• korelacja planu biblioteki z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły. 

Słabe strony biblioteki 

• za małe wykorzystanie biblioteki w realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych, 

• brak multimedialnego  programu bibliotecznego. 

Wnioski do dalszej pracy. 

• Doskonalenie własnych umiejętności większe wykorzystanie ICIM 

• Ciągłe doskonalenie  warsztatu pracy biblioteki 

• Podniesienie poziomu czytelnictwa w szkole 

• Podniesienie znaczenia biblioteki w szkole 

Zdobyte doświadczenia i efekty pozwolą planować w przyszłym roku szkolnym 

zadania i formy usprawniające moją pracę nauczyciela-bibliotekarza. 

 

           Podsumowując odbyty staż w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego stwierdzam, że działania przewidziane do wykonania w 
planie rozwoju zawodowego zostały zrealizowane, a formy ich realizacji dobrane 
adekwatnie do potrzeb. 
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