
Sprawozdanie z działalności 
biblioteki w drugim semestrze 

roku szkolnego 2016/2017  

Dane z 5 czerwca 2017 
Gabriela Bonk 



Bibliofil 
8 gimnazjalistów 

10 licealistów 



napis 

napis 



Lekcje biblioteczne  
w klasach drugich SP 
17 i 24 lutego 



napis 



Od 6 lutego 
 
- kolejki do 
biblioteki  
- sporo pożyczeń 



napis 



napis 



napis 



Strona internetowa akcji  
– zgłoszenie naszej szkoły 



napis 

Zdjęcie Bartka – z DRONA 



napis 



Zdjęcia p. Artura 
Stelmaczonka 



KONKURSY 
czytelnicze 



napis 

napis 



napis 



napis 



napis 



napis 



napis 



napis 



napis 



napis 



52 prace, 6 nagród, 16 wyróżnień,  
17 kwalifikacji do wystawy 



napis 



napis 









napis 



W planach na przyszły rok szkolny: 
Konkurs międzyszkolny na PLAKAT 
formatu A3 



Akcje 
charytatywne 



napis 



Zebrane  
i przekazane 
dary: 





Inicjatorka akcji: Aleksandra Nawrat 
 
Zebrano: 
 

- 1855 pieluszek dla dzieci  
w 39 paczkach 
 
- 41 paczek specjalnych chusteczek 
 
- 15 paczek produktów dla dorosłych 



Większość pieluszek ofiarowały dzieci 
pierwszokomunijne – z klas II SP 



Stałe akcje charytatywne, 
ekonomiczne i ekologiczne 

  Nakrętki plastikowe  
– ok. 2-3 pełnych koszy tygodniowo 

  Baterie (106 punktów + około 30 kg) 

  Telefony komórkowe – 28 sztuk 

  Tonery – 373 sztuki wysłano, uzyskano: 
123,30 

  Znaczki pocztowe na misje 

  Antykwariat: 170 zł + Makulatura: 14 zł 
 



10 114 
wypożyczonych 
egzemplarzy 

15,72 
średnia wypożyczeń  
przez jednego ucznia 

907 
Ilość wypożyczonych 
czasopism,  
gier i przyborów 

60,20 średnia dzienna wypożyczeń 

Czytelnictwo 



Najaktywniejsi GIMNAZJALIŚCI 



Najaktywniejsi LICEALIŚCI 



Czytelnictwo Gimnazjalistów 



Czytelnictwo Licealistów 



5328 Ilość osób korzystających z czytelni  

3001 Ilość gimnazjalistów i uczniów SP 

2117 Ilość licealistów 

210 Ilość Nauczycieli 

2118 Księgozbiór  

3274 Komputery 

2108 Czasopisma, gry, przybory 

5168 Kącik cichej nauki 

Czytelnia 



Struktura wypożyczeń 



Dane z 8.00 w piątek, 23 czerwca: 



Zbiory 



29 741 
Ilość egzemplarzy  
książek i CD  
w bibliotece LO i GIM 

65 484 
Ilość opisów w kartotece 
(informacje o artykułach  
z czasopism i rozdziałach książek) 

2 687 Ilość egzemplarzy książek  
w bibliotece SP I – III 

996 
Ilość egzemplarzy książek  
w bibliotece SP IV – VI 



Struktura zbiorów 



Tegoroczne NABYTKI 



Tegoroczne nabytki 



SKONTRUM od 15 maja 2017 



Czytelnicy 
Szkoły 

Podstawowej 



Najaktywniejsi Czytelnicy z SP 
z podziałem na poszczególne biblioteki 



Czytelnictwo klas Szkoły Podstawowej  
z podziałem na poszczególne biblioteki 

(w bibliotekach SP wraz z podręcznikami) 



Struktura wypożyczeń w SP I-III 



Struktura wypożyczeń w SP IV - VI 



Od początku grudnia w zimowe czwartki  
do dzieci klas IV przyjeżdżała 

Mobilna Biblioteka  
na kółkach 



Bardzo PROSZĘ o POMOC  

od 16 sierpnia  
w godzinach od 7.00 do 15.00 

 
Trzeba przygotować podręczniki dla 9 klas,  

około 2500 egzemplarzy książek do wpisania, 
opieczętowania, opisania,  

około 3600 książek do pożyczenia,  
około 1530 kg do przeniesienia KILKA razy 

 
(Jedna reklamówka waży około: 6 kg x 255 uczniów = ok. 1530 kg) 

 
 

Samo pożyczanie już przygotowanych wcześniej podręczników  
do przygotowanych wcześniej opisanych reklamówek  

jednej klasie to jest CAŁY dzień pracy 
 


