Otrzymaliśmy dotację w wysokości 60 400, 00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej.
W związku z przyznaniem dofinansowania w ramach wniosku złożonego przez Gminę
Drezdenko o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych
w ramach programu wieloletniego „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”
– Priorytet 3, poniżej lista szkół którym zostało udzielone wsparcie finansowe.
Lp.

Nazwa szkoły

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
J. Korczaka
w Drezdenku

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zespół Szkół im. H.
Sienkiewicza
w Drezdenku
Szkoła Podstawowa
w Goszczanowie
Szkoła Podstawowa
w Grotowie
Szkoła Podstawowa
w Drawinach
Szkoła Podstawowa
w Trzebiczu
Gimnazjum nr 1 im. J.
Nojiego w Drezdenku
Szkoła Podstawowa
w Gościmiu
Szkoła Podstawowa
w Niegosławiu
Szkoła Podstawowa
w Rąpinie
Szkoła Podstawowa
w Starych Bielicach

Wnioskowana kwota
(w zł)

Wkład własny
(w zł)

Koszt całkowity
(w zł)

12 000,00

3 000,00

15 000,00

12 000,00

3 000,00

15 000,00

4 000,00

1 000,00

5 000,00

2 480,00

620,00

3 100,00

2 480,00

620,00

3 100,00

4 000,00

1 000,00

5 000,00

12 000,00

3 000,00

15 000,00

2 480,00

620,00

3 100,00

4 000,00

1 000,00

5 000,00

2 480,00

620,00

3 100,00

2 480,00

620,00

3 100,00

Za pieniądze uzyskane z NPRCz będzie można kupić dowolne książki (z wyjątkiem
podręczników), także lektury i e-booki. W interesie bibliotek szkolnych jest rozszerzenie oferty
o książki spoza kanonu lektur, cieszące się zainteresowaniem uczniów. Wskazówką mogą
być wyniki Ogólnopolskich Wyborów Książek.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz
biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych przedstawiamy zasady realizacji
zadań:
1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek.
2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami

pedagogicznymi, obejmujące:
 planowanie zakupów książek
 Wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo
3. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego
czytelnictwo z udziałem uczniów
4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas
zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami
5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole
z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej
6. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności
poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.
7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek
8. Rozliczenie środków otrzymanych oraz sprawozdanie z realizacji programu

• Sprawozdanie z realizacji programu powinno zawierać:
o zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach
Programu oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa w § 3
ust. 1 lub 3 rozporządzenia;
o wnioski z realizacji programu.
9. Realizacja programu będzie monitorowana zarówno w trakcie jego trwania, jak i po
zakończeniu(sprawozdania). Monitorowanie może obejmować m.in. następujące
zagadnienia:
a. liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu,
b. liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł z nowo zakupionych książek,
c. ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym,
d. ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w analogicznym okresie
w poprzednim roku szkolnym.

