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W dniu 22 września 2016 roku pracownicy naszej biblioteki, na 
zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie 
Mazowieckiej, uczestniczyli w spotkaniu z rodzicami. Wygłoszona 
została prelekcja na temat czytelnictwa dzieci i młodzieży. Spotkaniu 
towarzyszyła wystawa nowości książkowych dotyczących tematu 
prelekcji. 



12 września 2016 r. w naszej bibliotece odbył się                   
Ekopiknik - ,,Ekoludki dbają o powietrze" 



W dniu 2 września 2016 r. nasza biblioteka przyłączyła się do 
Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania. Tego dnia 
gościłyśmy uczniów klas II i III wraz z nauczycielem j. 
polskiego z Gimnazjum Nr 1 w Rawie Mazowieckiej. Uczniowie 
czytali wybrane przez siebie fragmenty ,,Quo Vadis„ 
 H. Sienkiewicza 



W tym roku nasza biblioteka 
włączyła się do ogólnopolskiej 
akcji Noc Bibliotek - Wolno 
czytać! Podczas akcji, osoby 
które przybyły do biblioteki 
mogły zwiedzić ją od kuchni, 
uczestniczyły w poszukiwaniu 
książek ukrytych na terenie 
biblioteki. Miały również 
niebywałą okazję obejrzeć film                  
A. Maleszki ,,Magiczne drzewo". 
Podsumowaniem nocy było 
wspólne spędzenie czasu na 
świeżym powietrzu połączone                
z czytaniem i grillowaniem 



https://www.facebook.com/162775497168786/videos/1009200149192979/




17 czerwca 2016 r. obchodzony jest jako Dzień Pustej Klasy, dlatego 
na pięknym terenie zielonym przy Bibliotece Pedagogicznej odbył się 

Piknik Rodzinny Zespołu WWR (Wczesnego Wspomagania Rozwoju). 
Został on zorganizowany przy współpracy nauczycieli bibliotekarzy             

z tej placówki  i nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                                               
w Rawie Mazowieckiej. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Świetlicy Środowiskowej ,,Przymierze Rodzin" w Rawie 
Mazowieckiej w dniu 16 czerwca 2016 r. podczas spotkania 

,,Wychowanie w rodzinie" nauczyciel bibliotekarz 
zaprezentował referat ,,Nagrody i kary w wychowaniu 

dziecka". Spotkaniu towarzyszyła również wystawa książek. 



Dnia 10 czerwca 2016 r. na terenie zielonym przy Bibliotece 
Pedagogicznej miała miejsce Akcja Masowego Czytania 

pod hasłem ,,Jak nie czytam, jak czytam". W akcję tę włączyli 
się nauczyciele i uczniowie z Zespołu Placówek Specjalnych                      

w Rawie Mazowieckiej.  



https://www.facebook.com/162775497168786/videos/1014135952032732/


Dzięki uprzejmości p. K. Cendrowicz - nauczyciela bibliotekarza, gościłyśmy 
w roku szkolnym 2015/2016  w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej. Na lekcjach bibliotecznych, min. realizowałam Program 
własny z biblioterapii „Tajemnicze bajki” W zajęciach 
biblioterapeutycznych  uczestniczyli uczniowie  klasy I gimnazjum wraz 
z wychowawcą. 



2 czerwca 2016 r. grupa „Żuczki” wraz z wychowawcą                                
z Przedszkola Miejskiego nr 3 ,,Bajkowy Zakątek" w Rawie 
Mazowieckiej uczestniczyła w zajęciach edukacyjno-plastycznych, 
zorganizowanych przez bibliotekę w ramach akcji Cała Polska Czyta 
Dzieciom oraz XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod 
hasłem „Czytanie uskrzydla” 



W niedzielę 15 maja 2016 r. w Parku Miejskim                           
w Rawie Mazowieckiej Biblioteka Pedagogiczna była 

współorganizatorem IX Pikniku Rodzinnego - 
"Bernardynki Rawskie", które były podsumowaniem 

Tygodnia Bibliotek 



Wystawy książek w szkołach i placówkach 
oświatowych 

W dniu 10 maja 2016 r. z okazji Tygodnia Bibliotek 
gościłyśmy z wystawą książek i lekcjami  w Zespole Szkół                

w Lubani 



W dniu 9 maja 2016 r. dzięki uprzejmości nauczyciela języka 
polskiego gościłyśmy w Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego w Rzeczycy, w którym nauczyciel 
bibliotekarz przeprowadził zajęcia tematyczne. W lekcjach 
,,Śladami Henryka Sienkiewicza" wzięły udział klasy Ia, Ic, 
IIb i IIIb. 





Tematyka zajęć Adresat 

Urodziny Pippi 
Edukacja przedszkolna 

I wczesnoszkolna klasy 0-III 

Naj, naj, naj w bibliotece – poznajemy pracę 

bibliotekarza 

Edukacja przedszkolna 

I wczesnoszkolna klasy 0-III 

Szkoła podstawowa klasy IV-VI 

Moje pierwsze spotkanie z biblioteką pedagogiczną 
Edukacja przedszkolna 

I wczesnoszkolna klasy 0-III 

Szkoła podstawowa klasy IV-VI 

Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej i jej 

zasoby 

Gimnazjum 

Szkoła ponadgimnazjalna 

Zabawy ekologiczne z tablicą interaktywną 
Edukacja przedszkolna 

I wczesnoszkolna klasy 0-III 

Dbam o czyste powietrze – gry ekologiczne z 

wykorzystaniem tablicy interaktywnej 

Edukacja przedszkolna 

I wczesnoszkolna klasy 0-III 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 
Edukacja przedszkolna 

I wczesnoszkolna klasy 0-III 

Bezpieczny Internet (od listopada) Szkoła podstawowa klasy IV-VI 

Obsługa programu Windows Movie Maker 
Szkoła podstawowa klasy IV-VI 

Gimnazjum 

Szkoła ponadgimnazjalna 



Od tabliczki do e-booka – dzieje książki Szkoła podstawowa klasy IV-VI 

Śladami Henryka Sienkiewicza – w ramach obchodów 

2016 roku 

Gimnazjum 

Szkoła ponadgimnazjalna 

W świecie bajek i baśni – gry i zabawy interaktywne 
Edukacja przedszkolna 

  

Polska – moja ojczyzna 
Edukacja przedszkolna 

I wczesnoszkolna klasy 0-III 

Henryk Sienkiewicz – gry i zabawy interaktywne 

Szkoła podstawowa klasy IV-VI 

Gimnazjum 

Szkoła ponadgimnazjalna 

Cztery pory roku (wiosna, lato, jesień, zima) z tablicą 

interaktywną  – gry i zabawy 

Edukacja przedszkolna 

I wczesnoszkolna klasy 0-III 

Biblioteka internetowa Wolne Lektury – zasoby i 

sposób korzystania 

Szkoła podstawowa klasy VI 

Gimnazjum 

Szkoła ponadgimnazjalna 

Zakazane książki 
Gimnazjum 

Szkoła ponadgimnazjalna 



Warsztaty 
Tematyka zajęć Adresaci   

Learning Apps – tworzenie gier i zabaw interaktywnych Zainteresowani nauczyciele   

Obsługa programu Windows Movie Maker Zainteresowani nauczyciele   

Power Point i Prezi - tworzenie prezentacji multimedialnych Zainteresowani nauczyciele   

Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu 

(World, Power Point, Poczta i inne) 
Zainteresowani nauczyciele   

Sieci współpracy i samokształcenia: 
Tytuł Adresaci 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 

„Promocja czytelnictwa” 

Nauczyciele-bibliotekarze 

I inni zainteresowani 

nauczyciele 

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 

„Nauczyciele z pasją” (warsztaty plastyczne) 
Nauczyciele 



W ramach wspomagania szkoły w działaniach dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych najważniejsze przedsięwzięcia, 

które organizujemy to m. in.: 
 

 Współdziałanie w zakresie organizacji zajęć o tematyce bibliotekarstwa 

 i technologii informacyjnych.  

 Zajęcia edukacyjne dla dzieci na różnych poziomach nauczania zgodnie 

z obowiązującą podstawą programową. 

 Udział dzieci w zajęciach organizowanych przez bibliotekę na terenie 

szkoły. 

 Współpraca biblioteki ze szkołą w ramach zajęć integrujących dzieci 

z rodzicami i kadrą pedagogiczną. 

 Działania rozwijające zainteresowani, wyobraźnię i uzdolnienia dzieci 

i młodzieży. 



W ramach wspomagania szkoły w działaniach dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych najważniejsze przedsięwzięcia, 

które zostaną zorganizowane to m. in.: 

 Udział kadry szkoły w szkoleniach organizowanych przez 

Bibliotekę, pomoc dla nauczycieli realizujących staże na 

poszczególne stopnie awansu zawodowego. 

 Pomoc dla nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie organizacji i 

zarządzania biblioteką szkolną. 

 Przygotowanie zestawień tematycznych wg zapotrzebowania, 

opracowanie informacji na wskazany temat. 

 Inne działania zgłoszone przez szkołę, wynikające z bieżącej 

ewaluacji. 



i zapraszamy do współpracy 

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 
 Filia w Rawie Mazowieckiej 

ul. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. 46 815 40 14, 
 e-mail: bibliotekarawa@o2.pl 

 


