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Informacje
 o Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II

w Rydzewie

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Rydzewie jest publiczną placówką oświatową. 
Znajduje się na terenie Gminy Miłki, w powiecie giżyckim, województwie warmińsko-mazurskim. 
Szkoła położona jest w turystycznej wiosce – Rydzewie, nad jeziorem Niegocin. Do szkoły 
podstawowej obecnie uczęszcza 80 uczniów, którzy uczą się w 8 oddziałach, tj. klasach I-VIII. W 
placówce zorganizowany jest również oddział przedszkolny dla 17 dzieci w wieku 4,5,6 – lat. Obecnie 
zatrudnionych jest 20 pracowników, w tym: 16 wykwalifikowanych nauczycieli i 4 pracowników 
administracji i obsługi.

Do szkoły dzieci uczęszczają z okolicznych miejscowości: Paprotki, Jagodne Małe, Jagodne 
Wielkie, Borki, Kleszczewo i Rydzewo, Przykop, Czyprki. Placówka oprócz obowiązkowych lekcji 
oferuje bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych: wspierających uczniów z trudnościami w zdobywaniu 
wiedzy i umiejętności m. in. terapia logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze oraz zajęcia 
rozwijające zainteresowania i pasje: artystyczne, sportowe, teatralne, czytelnicze, taneczne, 
informatyczne, a także rozwijające zainteresowania z języka angielskiego, matematyki, historii, 
biologii, języka polskiego. Uczniowie szkoły i dzieci z przedszkola są bardzo kreatywne. Aktywnie 
uczestniczą w realizacji szkolnych  i zewnętrznych projektów, w tym projektach unijnych.



O szkole ...

Szkoła zrealizowała dwuletni (2018-2020) projekt unijny: "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich: Gmina Miłki, Giżycko. Mikołajki”, dzięki któremu uczniowie mają możliwość rozwijać 
swoje zainteresowania i wyrównywać braki edukacyjne z wykorzystaniem TIK. Od wielu lat 
realizujemy szkolny program rozwoju czytelnictwa, który jest spójny z “Narodowym Programem 
Rozwoju Czytelnictwa”. Promujemy czytelnictwo poprzez udział uczniów w ogólnopolskich akcjach 
“Cała Polska czyta dzieciom”, “ Noc Bibliotek”, “Jak nie czytam, jak czytam”, “ Poczytaj mi, 
Mamo”, “Zaczytana przerwa” itp. Zapraszamy do szkoły Gości, którzy wspólnie z uczniami czytają. 
Uczestniczymy w spotkaniach z pisarzami. Organizujemy wiele konkursów promujących czytanie. 
Współpracujemy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Giżycku, Gminną Biblioteką w Miłkach. 
Bibliotekarka szkolna doskonali warsztat pracy z dziećmi poprzez uczestnictwo w webinariach, 
szkoleniach i kursach rozwijających kompetencje zawodowe. Wykorzystujemy gamifikację podczas 
zajęć promujących czytelnictwo. Organizujemy kreatywne zajęcia biblioteczne, które wpływają na 
podniesienie zainteresowania czytelnictwem wśród dzieci. Realizujemy szkolne akcje promujące 
czytelnictwo: imieniny biblioteki, festyny biblioteczne, tematyczne escape room-y.



Organizacja biblioteki szkolnej 
 w Szkole Podstawowej w Rydzewie im. św. Jana Pawła II

W szkole zorganizowana jest biblioteka z czytelnią, z której 
aktywnie korzystają zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły, 
rodzice i mieszkańcy. Szkoła realizuje również wieloletni program (od 
roku 2016) promujący czytelnictwo “Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” w celu poprawy stanu czytelnictwa wśród uczniów 
poprzez wzmacnianie roli biblioteki szkolnej jako lokalnego ośrodka 
życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy. 
Efektem realizacji programu jest wzrost czytelnictwa, dzięki 
uzupełnianym zbiorom naszej biblioteki o nowości wydawnicze 
i lektury.



Organizacja biblioteki szkolnej 
 w Szkole Podstawowej w Rydzewie im. św. Jana Pawła II

      Zapraszamy do biblioteki gości prezentujących ciekawe formy przekazu czytelniczego np. 
teatr kamishibai. Organizujemy wycieczki do Powiatowej Biblioteki w Giżycku, gdzie dzieci 
uczestniczą w ciekawych zabawach, promujących czytanie. W codziennej pracy nauczyciele od 
najmłodszych lat diagnozują umiejętności czytania. Zarówno technikę, jak i tempo, a także 
rozumienie przeczytanego tekstu. W ramach różnych zajęć uczniowie prezentują wiedzę 
i umiejętności za wykorzystaniem lapbooków, metaplanów, prezentacji multimedialnych 
i przestrzennych, doskonalą w ten sposób umiejętności czytelnicze. Nawyki czytelnicze rozwijane 
są także poprzez zabawę w teatr.

     W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęliśmy realizację projektu: „Jaś i Ola z Gminy Miłki idą 
do przedszkola”, którego celem jest upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie 
Miłki poprzez wykorzystanie  wolnych miejsc w funkcjonujących OWP do tej pory 
niewykorzystanych oraz wyrównanie szans i podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie 
porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności, 
przedsiębiorczości, poprzez rozszerzenie oferty placówek o dodatkowe zajęcia wyrównawcze w 
zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów i rozwijające kompetencje kluczowe.



Uczniowie realizują autorski Program Rozwoju Czytelnictwa 
w Szkole Podstawowej w Rydzewie im. św. Jana Pawła II

Cele/efekty:

Uczniowie zdobywają kompetencje współczesnego czytelnika: są przygotowani do 
korzystania z informacji i samodzielnego wyszukiwania informacji. Potrafią 
ocenić wiarygodność informacji oraz dokonać ich selekcji ( w zakresie swoich 
możliwości i umiejętności).

Uczniowie bardzo chętnie spędzają czas w czytelni i bibliotece szkolnej. 
Wyposażenie czytelni, zasoby multimedialne oraz książki pozwalają na 
inspirującą pracę: ciekawą organizację zajęć bibliotecznych zachęcającą uczniów 
do własnej aktywności czytelniczej.



W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkolna bibliotekarka 
opracowała i wdrożyła Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej 
im. św. Jana Pawła II w Rydzewie.

W roku 2016 opracowany został program, którego głównymi zadaniami jest 
rozwijanie zainteresowań czytelniczych, aktywizacja działalności biblioteki szkolnej oraz 
edukacja cyfrowa i medialna uczniów, w szczególności z uwzględnieniem dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W bibliotece szkolnej odbywają się stałe zajęcia dla uczniów klas I - III oraz IV - 
VIII (trzy godziny tygodniowo), a także specjalne lekcje (uroczystości, wydarzenia, 
imprezy, akcje) dla całej społeczności uczniowskiej naszej Szkoły.

Dzięki akcji Książki naszych marzeń pozyskano kilkaset tytułów książek dla dzieci 
i młodzieży oraz lektur szkolnych z uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych (audiobooki, lektury zekranizowane, specjalne książki dla dzieci 
niedowidzących). Wybrano tytuły pod kątem zainteresowań wychowanków.

Obserwujemy znaczący wzrost aktywności czytelniczej dzieci, znajomość treści 
lektur, a także cieszymy się wysokimi wynikami Egzaminu Ósmoklasisty z języka 
polskiego (powyżej średniej krajowej).



PRZYKŁADY EDUKACJI CZYTELNICZEJ W NASZEJ 
SZKOLE :

Motywem przewodnim warsztatów na Akademii 
Sztuki były bajki, baśnie i legendy,dające możliwość 
interesującej interpretacji współczesnego świata, 
w tym jego zagrożeń, z jednoczesnym odniesieniem 
do sztuki jak i szeroko rozumianych działań twórczych.

Każde z dziesięciu spotkań było poświęcone 
wybranej baśni lub legendzie,która stanowiła motyw 
przewodni warsztatu. 

Ćwiczenia plastyczne stanowią naturalne 
rozwinięcie oraz uzupełnienie treści pedagogicznych, 
wykorzystują język plastyki i środki wyrazu 
artystycznego do realizacji różnego rodzaju szkolnych 
zadań w pracy z uczniami, w tym do rozbudzania ich 
zainteresowań czytelniczych.

Prace naszych dzieci znalazły się na wystawie 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.



„Drzewa odbijają się w płynącej wodzie. 
Twarz odbija się w lustrze. Życie odbija się w baśniach...” 

Wystawa na warszawskiej ASP. 
Prace dzieci, które powstawały na zajęciach poświęconych baśniom i polskim legendom.



Mega Misja: Program Edukacji Multimedialnej i Czytelniczej Fundacji Orange. Zajęcia na 
platformie edukacyjnej i zadania do wykonania promujące aktywność czytelniczą. Wzrost umiejętności z 
zakresu edukacji cyfrowej i medialnej (m. in. korzystanie z informacji, język mediów, umiejętność 
kreatywnego korzystania z mediów, etyka w komunikacji, mobilne bezpieczeństwo); Pozyskanie tabletów, 
książek, audiobooków, gier, materiałów piśmienniczych i plastycznych na zajęcia z dziećmi; Udział w 
ciekawych, innowacyjnych zajęciach (grywalizacja) z  wykorzystaniem tablicy interaktywnej, platformy 
edukacyjnej Fundacji Orange i książek dla dzieci.



Współpraca z Ośrodkiem Kultury w Miłkach: spotkanie z autorką książek dla dzieci 
„Kicia Kocia” i wspólna zabawa. Takie spotkania organizuje Gminna Biblioteka, 
braliśmy udział w kilku, m. in. prezentacja książek pisarki pochodzącej z Giżycka, 
Katarzyny Śpiewak.



Dyskusja o sytuacji czytelnictwa w Polsce, debata z udziałem pisarzy : Cezarym 
Harasimowiczem, Hanną Bakułą i Vincentem Severskim. Mamy szansę wyrobić 
nawyki czytelnicze w dziecku, zanim skończy ono 11- 12 lat. Później jest... za późno. 
Polacy nie czytają książek, niestety.



Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

czyli jak sprawić, aby uczniowie czytali.

Nikt nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika trzeba wychować i nie jest to łatwe zadanie, 
ponieważ książka ma coraz większą konkurencję: gry komputerowe, you tube, portale 
społecznościowe i platformy internetowe z ofertą filmów i seriali pochłaniają uwagę 
współczesnych dzieci. Problemem z jakim mają do czynienia bibliotekarze i nauczyciele 
jest także porzucanie czytania przez młodzież, czyli coraz liczniejsza grupa "czytelników 
opornych". Jednak można i warto kształcić ucznia czytającego. 

Czytającego, czyli myślącego, empatycznego, aktywnego. 

Nauka czytania przez zabawę, strategie edukacyjne angażujące emocje, oddziałujące na 
wiele zmysłów równocześnie, dynamiczne formy pracy z książką  będą skuteczne 
w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych najmłodszych i promocji czytelnictwa 
wśród starszych uczniów.



Uczniowie szkoły próbują 
swych sił także jako twórcy. 

Biorą udział w konkursach 
prozatorskich i poetyckich.



Konkurs poezji

 „Kiedy mamo jesteś przy mnie…”

 Kiedy mamo jesteś przy mnie,

 wszystkie smutki idą precz!

 Smętne myśli i nastroje, i najgorsze rzeczy też.

 Ktoś mnie gnębił, czy poniżał, czy się pokłóciłem 
z kimś –

 Mamo, wszystko to rozwiążesz,

 ja to przecież dobrze wiem.

 Mamo! Mamo! Kocham Cię. I nie zmieniaj nigdy 
się.

 Gdy dorosnę, będę duży,

 Wtedy – wiesz – obronię Cię.

 „Moja mama ukochana”

 Moja mama ukochana,

 tulę ją z samego rana,

 Zawsze jej buziaka daję,

 gdy zasypiam, kiedy wstaję.

 Już ją widzę, się uśmiecham,

 przecież zawsze na nią czekam.

 Z nią ogródek pielęgnuję,

 nawet, gdy mnie coś pokłuje.

 Z nią znikają wszystkie smutki –

 I ten duży i malutki.

 Jest kochana i wesoła,

 Czasem też dostaje fioła…



Turniej pięknego czytania



Szkolne konkursy czytelnicze: projekt świata przedstawionego 
ulubionej książki, czyli książka w pudełku.



Zgadnij kim jestem? Uczniowie jako bohaterowie wybranych książek opowiadali 
o swoich przygodach, wcielając się w postaci. Konkurs wymagał dobrej 

znajomości utworu i umiejętności tworzenia  charakterystyki.



CZYTAĆ MOŻNA NIE TYLKO W BIBLIOTECE. CROSSBOOKING.
 Uczniowie korzystają z kącika czytelniczego na korytarzu szkolnym w ramach 

akcji crossbookingu "Zaczytana przerwa z książką"



Gazetki szkolne zachęcające do sięgania po książki, często tworzą je sami 
uczniowie.



Zajęcia biblioteczne są okazją do dobrej, twórczej zabawy 
inspirowanej różnymi książkami.



BIBLIOTEKA SZKOLNA I JEJ PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA CZYTELNIKÓW

"Noc Bibliotek – Znajdźmy wspólny język", „Klimat na czytanie” i "Przerwa na 
czytanie" to ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo dzieci i młodzieży, 

w których udział wzięli uczniowie szkoły.
Na zajęciach czytelniczych w bibliotece szkolnej uczniowie przygotowali 

baśniowe puzzle, zaprojektowali gry planszowe inspirowane wybranymi przez 
siebie tytułami, starsi przygotowali lapbooki na podstawie lektur. Uczniowie 
wykonali plakaty i wlepki z zabawnymi hasłami i rysunkami zachęcające ich 

rówieśników do spędzenia czasu z książką. Nie zabrakło głośnego czytania oraz 
formatów nieksiążkowych: czasopism dla dzieci pełnych krzyżówek, rebusów 

i ciekawych opowiadań.
Młodsze dzieci wzięły udział w interdyscyplinarnym konkursie "Książka 

w pudełku". Pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na czytelników, którzy 
ślubowali „czytać zawsze i wszędzie.”



Pasowanie na czytelnika.



Pasowanie na czytelnika
 „Mała książka – wielki człowiek” zrealizowaliśmy ogólnopolski projekt  

z uczniami rozpoczynającymi edukację w szkole podstawowej. Za sprawą 
przygotowanej specjalnie dla nich książki zaprosiliśmy pierwszoklasistów do 
odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania 
ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej 
przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

 Pierwszoklasiści otrzymali przygotowane specjalnie dla nich Wyprawki 
Czytelnicze:  książkę „Pierwsze abecadło”, broszurę informacyjną dla rodziców 
i opiekunów pt.„Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz 
kreatywny alfabet.

 Wyprawki Czytelnicze zostały uroczyście wręczone podczas pasowania 
na czytelnika - przyjaciela książki.



Pomysły na pracę z lekturą: 
puzzle, lapbooki, planszówki, quizy, 

które przygotowują samodzielnie 
uczniowie. 

Promocja czytania na stałe została 
wpisana w Program Wychowawczo – 
Profilaktyczny szkoły i jest jednym 
z priorytetów w pracy z dziećmi.

Propozycje aktywności związane 
z czytelnictwem są bardzo bogate, 
a uczniowie chętnie angażują się 

w zajęcia związane z książką, 
bo przecież "czytanie to najlepsza 

zabawa, jaką sobie ludzie wymyślili..."



Biblioteka jest miejscem wielu imprez czytelniczych: ogólnopolskiej 
akcji Noc Bibliotek, Cała Polska czyta dzieciom, Jak nie czytam, jak 

czytam, festynów bibliotecznych i uroczystości szkolnych.



Jaś i Małgosia, na spacerze też można bawić się opowieściami. Gra 
terenowa na motywach znanej bajki.



Statystyki czytelnictwa pokazują stały wzrost aktywności uczniów. 
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają zapewniony dostęp 
do materiałów, które pomagają im w realizacji zadań, jakie przed nimi stoją. 

Młodsi uczniowie biorący udział w zajęciach z edukacji czytelniczej 

i medialnej w znaczący sposób poszerzają swoją wiedzę i umiejętności z tego 
zakresu.

Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej im. św. Jana 
Pawła II w Rydzewie jest kontynuowany.



DZIĘKUJĘ 
ZA OBEJRZENIE 

PREZENTACJI


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23
	Slajd 24
	Slajd 26
	Slajd 27
	Slajd 28
	Slajd 29
	Slajd 30
	Slajd 31
	Slajd 32
	Slajd 33
	Slajd 34

