
 
 

 
KLUB NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA 

PLAN PRACY  2019/20 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY 
Z POWIATU PILSKIEGO 

 
   Po analizie potrzeb nauczycieli bibliotekarzy w dniu 27.05.2019 roku ustalono priorytety do pracy sieci w roku 2019/2020: 
 - wspomaganie bibliotek szkolnych i nauczycieli bibliotekarzy w kształtowaniu postaw czytelniczych dzieci i młodzieży; 
- wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w realizacji Kierunków Polityki Oświatowej Państwa na rok szkolny 2019/2020: rozwijanie kompetencji 
cyfrowych uczniów – warsztaty TiK, wdrażanie nowej podstawy programowej w praktyce – Ortograffitti oraz rozwijanie kreatywności uczniów – 
Gra miejska, W świecie blogerów – jak prowadzić bloga, projekt Face to face i Media Junior gazetka szkolna; 
- zorganizowanie seminarium dotyczącego profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych: Na manowcach przyjemności oraz  
Od Alaski po Niagarę – jak zarazić pasją ucznia? 
- realizacja Projektu „Książka kreatywnie”; 
- uzupełnienie wiedzy i umiejętności bibliotekarzy szkolnych, wymiana dobrych praktyk; 
- umiejętność pracy w grupie 
- wspólne rozwiązywanie problemów bibliotekarzy szkolnych oraz poznawanie ich miejsca pracy podczas warsztatów prowadzonych przez 
członków KNB; 
 

 

„Kierunki pracy w roku szkolnym 2019/2020” 
TEMAT FORMA TERMIN ODPOWIEDZIALNY 

Kierunki pracy w roku szkolnym 2019/2020. 
 
 
 
 
 

warsztaty 

 
03.10.2019 

 
Lidia Bochan 
Dominika Łusiewicz 
(19 osób) 
 



Od Alaski do Niagary – rowerem przez Kanadę. Jak 
zarazić pasją ucznia. 

Seminarium 
godz. 15.30 

14.11.2019 Ryszard Grześkowiak 
( 30 osób) 

„Na manowcach przyjemności – profilaktyka 
uzależnień” – seminarium z udziałem psychologa 
szkolnego i terapeutów Poradni Profilaktyki, Leczenia i 
Terapii Uzależnień „Monar” w Pile. 
 

 
Seminarium 
godz. 15.00 

25.11.2019 

Magdalena  
Gutowska 
Lidia Bochan 
(40 osób) 

Warsztaty TiK 

Learning Apps webinarium  

 
Barbara Moskal 
Małgorzata Olejnik 
 

Canva webinarium  
Barbara Moskal 
Małgorzata Olejnik 

Kizoa 
Warsztaty 
godz. 16.00 

17.10.2019 
Barbara Moskal 
Małgorzata Olejnik 
Lidia Bochan 

Ortograffiti - uczeń z dysleksją  
w bibliotece szkolnej. 

Warsztaty z Teatrem Kamishibai 
 

warsztaty 13.02. 2020 

Joanna Stemler 
Aleksandra 
Kaczmarek 
 

Spotkanie z dietetykiem: 
„Dieta w stresującej pracy nauczyciela” 

konferencja 

Zmiana terminu 
 z uwagi  
na utrudnienia.  
O nowym terminie 
powiadomimy jak 
tylko będzie to 
możliwe 

Dietetyk - 
mgr Paulina Górska 
 

Z doświadczeń 
nauczyciela - 

 W świecie blogerów -o tym, 
dlaczego warto prowadzić bloga, 

Spotkanie  
w bibliotece 

12.12.2019 
Emilia Iwańska 
SP nr 2 w Pile 



bibliotekarza jak go założyć i czym pisać… SP nr 2  
w Pile 

Media Junior – gazetka szkolna. 

Spotkanie w 
bibliotece SP 
nr 11 w Pile, 
godz. 15.45 

09.01.2020 
Karolina Strógarek 
SP nr 11 w Pile 

 
Gra miejska 
 

 
warsztaty 

Kwiecień 
2020 

Barbara Moskal 
Małgorzata Olejnik 

 
Odjazdowy Bibliotekarz 

rajd 
rowerowy 
(sobota)  

Maj 2020 PBP w Pile 

Podsumowanie pracy sieci w roku 2019/2020– 
Ewaluacja – wydanie zaświadczeń. 

 

 
warsztaty 

 
28.05.2020 

Lidia Bochan 
Joanna Stemler 
Dominika Łusiewicz 
Barbara Moskal 
Małgorzata Olejnik 

         

 
Klub Nauczyciela Bibliotekarza: 
 
Lidia Bochan  (koordynator sieci)    e-mail: l.bochan@cdn.pila.pl 
Dominika Łusiewicz e-mail: d.lusiewicz@cdn.pila.pl 
Joanna Stemler e-mail: j.stemler@cdn.pila.pl 
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