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Ogólnopolski program upowszechniania czytania „Ratownicy Czytelnictwa”
Szkolny koordynator - Iwona Sadłowska-Kudła

Sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej nr 129 w Krakowie
w roku szkolnym 2021/22

Przystępując do projektu „Ratownicy Czytelnictwa”,  SP nr 129 skoncentrowała swoje
działania na czterech obszarach: Uczeń – Nauczyciel – Rodzic – Współpraca.
Poniżej prezentuję efekty naszych działań. Ilustracją są zdjęcia przesłane jako kolejne załączniki do
sprawozdania.

UCZNIOWIE

1. Jaskinia Czytelnictwa - zorganizowanie zajęć w klasach starszych – 7a-7b-7c w specjalnie
wydzielonej przestrzeni - dawna biblioteka. Uczniowie przynieśli poduszki, kocyki,
maskotki i ulubione książki. Celem spotkania była wymiana doświadczeń czytelniczych.
Uczestnicy głośno  czytali fragmenty powieści, opowiadali o najciekawszych wydarzeniach,
wymieniali się doświadczeniami czytelniczymi oraz książkami.  Zdjęcia z lekcji zostały
umieszczone na szkolnym fb, stając się inspiracją dla kolejnych klas.

2. Konkurs kaligraficzny „Moja ulubiona książka”- uczniowie przepisywali fragment ulubionej
książki, łącząc promocję czytelnictwa ze sztuką pięknego pisania. Efektem konkursu była
wystawa prac. Zdjęcia z wydarzenia zostały umieszczone na szkolnym fb.

3. Udział w I Ogólnopolskim Konkursie Promującym Czytanie „CzytaMY”. Podczas lekcji
języka polskiego oraz godzin z wychowawcą czytano fragmenty książki Ewy Nowak
„Orkan. Depresja”. Następnie uczniowie wzięli udział w konkursie literackim. Najlepsze
prace zostały przesłane do organizatorów konkursu. Z ogromną przyjemnością informujemy,
że jedna z uczennic zdobyła I miejsce w kategorii prac literackich „Zobacz mnie, jestem
obok”.

4. Udział w Narodowym Czytaniu „Moralności pani Dulskiej”- uczniowie czytali fragmenty
książki z podziałem na role, następnie nagrali swoje wykonania i przesłali na szkolny
konkurs.

5. Akcja „Podaruj drugie życie książce”- uczniowie w ramach godziny z wychowawcą
wymienili się swoimi książkami.

6. Tydzień Kornel Makuszyńskiego - w ramach tygodnia Patrona szkoły zostały
zorganizowane: wystawa książek pisarza, okolicznościowe gazetki ścienne, wystawy prac
uczniów- ilustracje do książek pisarza, konkurs na recenzję książek. Podczas lekcji języka
polskiego i godzin z wychowawcą głośno czytano fragmenty książek Kornela
Makuszyńskiego.

7. Projekty z lektur szkolnych – ta inicjatywa spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem
uczniów klas starszych. Powstały prace techniczne, ilustrujące różnorodne wydarzenia z
książek. Zdjęcia zostały umieszczone na stronie szkoły oraz fb.

8. Animacje poklatkowe - w ramach szkolnego koła filmowego uczniowie tworzyli animacje
poklatkowe, wykorzystując makiety nawiązujące do przeczytanych książek.

9. Gry planszowe do książek– w ramach Klubu Gier Planszowych uczniowie stworzyli
makiety oraz plansze do przeczytanych lektur, a następnie wykorzystali je do rozgrywek.

10. Karty DIXIT- podczas lekcji języka polskiego w klasach siódmych wykorzystywano karty,
do tworzenia opowieści na bazie przeczytanych książek, poszukiwano motywów literackich.



NAUCZYCIELE

1. Koordynator zaproponował nauczycielom udział  w webinariach zorganizowanych przez
Fundację Powszechnego Czytelnictwa i Nową Erę, m.in.:
- „Zabierz książkę na lekcję”.
- „Dlaczego opłaca się nam … aby dzieci czytały?”.
Zdobyta wiedza została wykorzystana podczas lekcji.

2. Założenie w pokojach nauczycielskich - szkoła zlokalizowana jest w dwóch budynkach
-„Kącików czytelniczych dla nauczycieli”. Podczas okienek i dyżurów nauczyciele mieli
okazję odpocząć z dobrą książką w ręce.

3. Akcja „Podaruj drugie życie książce”. Nauczyciele dzielili się swoimi książkami i
wymieniali doświadczenia czytelnicze.

RODZICE

1. Zorganizowanie konkursu fotograficznego „Rodzinne czytanie”, który za pomocą zdjęć
pokazywał rodziny, które wspólnie spędzają czas na czytaniu książek.

2. Udział rodziców w webinarium FPC oraz Nowej Ery pt.” Dlaczego opłaca się nam
...rodzicom, aby dzieci czytały”. Link do wydarzenia został przesłany rodzicom naszych
uczniów.

3. Akcja „Podaruj książkę w mikołajkowo-świątecznym prezencie”. To wydarzenie
zainspirowało rodziców do zakupu książek - prezentów. Podczas godziny z wychowawcą
uczniowie prezentowali klasie otrzymane książki.

4. Rodzinne projekty do lektur szkolnych - prace techniczne, w które zaangażowane były
rodziny klas siódmych. Wspólne czytanie książek, poznawanie treści i wykonywanie prac
technicznych. Wystawa prac znajduje się w jednej z sal lekcyjnych, a zdjęcia na stronie
szkoły i fb.

WSPÓŁPRACA

1. Przekazanie potrzebującym rodzinom książek w ramach akcji charytatywnej w okresie
świątecznym. Na szkolnym korytarzu rozstawiono stoisko. Uczniowie przynosili m.in.
książki.

2. Udział w akcji „Plenerowe biblioteczki ”. Umieszczenie zebranych książek w biblioteczce
plenerowej- bit.ly/bibliotekiplenerowe- inicjatywa poselska – posła Ł. Gibały.

3. Przekazanie książek do Czytelni w jednym z krakowskich marketów na Czyżynach.

Podsumowanie

Bardzo dziękujemy FPC za pomysł i liczne inspiracje. Wierzymy, że podjęte przez szkołę
działania będą przynosiły wymierne efekty. Bardzo chętnie weźmiemy udział w kolejnych
projektach.

Koordynator
Iwona Sadłowska-Kudła


