Rozwój biblioteki szkolnej z NPRC 2.0

 Jak przystąpić do programu
Biblioteki szkolne mogą aplikować do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021-2025 w ramach Priorytetu 3, który przewiduje wsparcie finansowe przeznaczone na:
a. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w
szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz
lektur szkolnych,
b. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:


zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,



zakup oprogramowania dla bibliotek,



zakup czytników e-booków,



zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek,
biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,

c. realizację działań promujących czytelnictwo:


zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w
działaniach promujących czytelnictwo,



organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;

Maksymalna wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby uczniów w szkole:
 nie więcej niż 70 uczniów – 3 000 zł,
 od 71 do 170 uczniów – 4 000 zł,
 więcej niż 170 uczniów – 12 000 zł,
a warunkiem jego otrzymania jest zapewnienie przez organy prowadzące wkładu własnego w
wysokości, co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.
Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach
zakwalifikowała się do programu w 2021r tj. pierwszym roku drugiej edycji NPRC. Zgłoszenie
szkoły do programu nie jest trudne, ale żeby było skuteczne, warto podejść do tematu
systemowo. Może krótka relacja z naszych działań i doświadczeń przyda się szkołom planującym
przystąpienie do programu w następnych latach.
Dokumentem od którego zaczęliśmy to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września
2021 roku w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na
lata 2021-2025”( Dz.U. 2021 poz. 1675), gdzie znajdują się najważniejsze informacje o programie.
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000167501.pdf

Dla nas było to praktycznie jedyne źródło informacji i okazało się wystarczające. Dziś wiele
szczegółowych wyjaśnień do zapisów rozporządzenia można znaleźć w opublikowanych
odpowiedziach MEiN na najczęściej zadawane pytania dotyczące Priorytetu 3. NPRC na lata 202125.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pytania-i-odpowiedzi--narodowy-program-rozwojuczytelnictwa-20-na-lata-2021-2025
Bardzo istotną kwestią jest termin złożenia wniosku przez dyrektora szkoły do organu
prowadzącego. W naszym przypadku (rok 2021) na przygotowanie i złożenie wniosku mieliśmy
dwa dni, rozporządzenie opublikowano bowiem 13 września, a termin składania wniosków na
2021 upływał 15 września. Obecnie upływa on 31 października roku poprzedzającego rok
udzielenia wsparcia finansowego. Czasu jest więc trochę więcej, ale zdecydowanie warto
planowanie zacząć wcześniej, bo początek roku jest zwykle bardzo obłożony różnymi zadaniami.
Formularz wniosku można pobrać ze strony MEiN
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja2021-2025
 Planowanie wykorzystania otrzymanej dotacji i działań do realizacji.
Ten etap programu realizujemy właśnie podczas wypełniania wniosku. Formularz prowadzi nas
przez ocenę aktualnego stanu księgozbioru i wyposażenia biblioteki oraz określenie potrzeb w
tym zakresie, aby jak najefektywniej wykorzystać otrzymane wsparcie finansowe na rozwój i
uatrakcyjnienie biblioteki szkolnej. My zdecydowaliśmy się otrzymane dofinansowanie w całości
przeznaczyć na zakup książek, zwłaszcza dla młodszych uczniów. Nasza placówka została
przekształcona w szkolę podstawową z gimnazjum i właśnie pozycji dla młodszych dzieci
najbardziej nam brakowało w księgozbiorze szkolnym, natomiast wyposażenie na dzień
uznaliśmy za wystarczające (2 stanowiska komputerowe z Internetem, oprogramowanie
bibliotekarza MOLNET +, rzutnik multimedialny, ekran, wystarczająca ilość regałów i zamykanych
witryn).
W §3 ust.2 wspomnianego wcześniej rozporządzenia zapisano jakie zadania muszą wykonać
szkoły uzyskujące wsparcie finansowe w ramach programu, co bardzo ułatwia planowanie
działań. Warto jednak zwrócić uwagę na zapisy punktów 4) i 5). Bez współpracy i zaangażowania
się wychowawców klas (bo to przede wszystkim oni przekazują informacje, prowadzą zebrania i
koordynują kontakty z rodzicami), polonistów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej raczej
trudno zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny w każdym oddziale w szkole z
wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. A zatem już na etapie planowania trzeba
porozumieć się w tej kwestii i uzgodnić udział nauczycieli w realizacji programu.
 Dofinansowanie przyznane - zakupy
Po potwierdzeniu wiadomości, że placówka znalazła się w grupie beneficjentów programu
(wyniki podane są do publicznej wiadomości na stronie wojewody i kuratorium oświaty) należy
przystąpić do przygotowania listy planowanych zakupów. Lista powinna powstać w oparciu o
konsultacje ze środowiskiem szkolnym i bibliotekami publicznymi (obowiązkowe jest zasięgnięcie
opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i biblioteki publicznej lub pedagogicznej w
sprawie planowanego zakupu książek). Faktyczna realizacja zakupów może nastąpić dopiero po
podpisaniu umowy organu prowadzącego z wojewodą i przypisaniu przyznanych środków do
budżetu placówki.

W przypadku naszej szkoły etap ten był najtrudniejszy z uwagi na bardzo krótki czas na realizację
i rozliczenie zakupu książek (uruchomienie środków w listopadzie, a rozliczenie w grudniu 2021).
Dlatego zaraz po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do programu w październiku 2021
rozpoczęliśmy szeroko zakrojone konsultacje w sprawie zakupu książek. We wszystkich klasach
zostały przeprowadzone lekcje biblioteczne na temat preferencji czytelniczych, uczniowie w
ankietach wskazywali jakie książki chcieliby wypożyczać w szkolnej bibliotece, uruchomiona
została „skrzynka życzeń czytelniczych”, do której uczniowie, nauczyciele i pracownicy wrzucali
kartki z tytułami, którymi warto byłoby wzbogacić księgozbiór szkolny. Na zebraniach poproszono
rodziców o zgłaszanie swoich propozycji w tym zakresie. Poloniści zweryfikowali potrzeby
biblioteki w kontekście obowiązujących od września 2021 zmian w kanonie lektur. Przeglądano
informacje o nowościach wydawniczych, rekomendacje portali księgarskich i bibliotecznych.
Utworzoną wspólnie listę planowanych do zakupu książek skonsultowano z Filią nr 7 Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim.
Jednocześnie intensywnie monitorowano ofertę wydawniczą księgarni internetowych i
stacjonarnych, do podmiotów prowadzących sprzedaż książek kierowano zapytania dotyczące
dostępności, ewentualnego czasu oczekiwania na dostawę oraz cen detalicznych i hurtowych
(lektury) planowanych do zakupu książek. Zrealizować zakupy można dwoma metodami: kupując
niezależnie od siebie poszczególne pozycje z listy, tam gdzie najtaniej i dostawa od ręki albo
szukając dostawcy, który dostarczy całe zamówienie kompleksowo. My, z uwagi na krótki czas
przeznaczony na ten etap programu, wybraliśmy metodę drugą, która praktyce wcale taka łatwa
nie jest, gdy się chce zakupić dokładnie to, co znalazło się na zaplanowanej liście, a nie pozycje
zalegające w księgarskich magazynach. Na szczęście się udało!
 Wielkie otwarcie – święto czytelników!
Prowadzenie rzeczywiście intensywnych konsultacji dotyczących zakupów do biblioteki szkolnej
spowodowało, że uczniowie niecierpliwie czekali na nowe książki i kiedy w końcu nowości dotarły
do szkoły wszyscy chcieli pomóc w przygotowaniu do wypożyczania. Uczniowie przed i po
lekcjach rozpakowywali paczki, stemplowali książki (każda pozycja zakupiona w ramach
dofinansowania ma dodatkową pieczęć NPRC), układali na stołach ekspozycyjnych. Dzięki ich
pomocy wypożyczanie nowości rozpoczęliśmy dwa dni przed zimową przerwą świąteczną. W tych
dniach biblioteka była po prostu oblegana. Młodzi czytelnicy oglądali wystawione na stołach
pozycje, czytali recenzje, sami wybierali od czego chcą zacząć przygodę z nowym księgozbiorem. I
padł niekwestionowany rekord: 250 książek wypożyczonych w ciągu 2 dni.
 Działania promujące czytelnictwo
Zakup nowości wydawniczych czy wyposażenia do biblioteki szkolnej to tylko część realizacji
NPRC. W ciągu całego roku podejmujemy szereg działań promujących czytelnictwo: lekcje
biblioteczne, różne konkursy np. konkurs pięknego czytania z podziałem na kategorie wiekowe,
konkurs na recenzję dla starszych i ilustracje do wybranej nowej książki dla młodszych uczniów,
udział w Wielkiej Lidze Czytelniczej, Pikniku z Książką. Dzięki bardzo bogatej ofercie bezpłatnych,
ciekawych zajęć organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach oraz
filie Miejskiej Biblioteki Publicznej uczniowie uczestniczyli w wielu okazjonalnych warsztatach
oraz cyklicznych spotkaniach czytelniczych. Poszczególne klasy realizowały projekty edukacyjne w

oparciu o lektury i nowe pozycje księgozbioru biblioteki szkolnej: np. tworzenie lapbooków,
ilustracji przestrzennych, plakatów i afiszy teatralnych, komiksów, przedstawień. Prowadzono
innowacje czytelnicze. Podczas zebrań z rodzicami uczniów poruszono tematykę wpływu czytania
na rozwój dzieci i młodzieży. Na zakończenie programu przygotowano szkolne przedstawienie
teatralne promujące czytelnictwo.
Szkoła uczestnicząca w programie musi złożyć sprawozdanie z jego realizacji. Z formularzem
sprawozdania oraz tabelami monitoringowymi warto zapoznać się wcześniej, żeby wiedzieć na co
zwracać uwagę podczas realizacji programu. Formularze oraz przydatne instrukcje ich
wypełniania znajdują się na stronie MEiN (link powyżej).
Gorąco zachęcamy szkoły, które jeszcze nie aplikowały do programu, aby zdecydowały się
przystąpić do niego w kolejnych latach. Życzymy powodzenia.
Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej

