
Sprawozdanie z realizacji projektu 
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników 

 „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” 
w roku szkolnym 2019/2020 

Nazwa przedszkola/szkoły/biblioteki realizującej projekt: 

 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej 
 
 

I. Zadania obowiązkowe: 

Zad.1 
50% sprawności czytelniczych Wielkiej Ligi 
Czytelników. 
Zdobycie przez uczniów 50% sprawności 
czytelniczych Wielkiej Ligii Czytelników. Na 
formularzu zgłoszeniowym została podana liczba 
uczniów w szkole 597. W dniu sporządzania 
sprawozdania liczba uczniów w szkole wynosi 595. 
Uczniowie zdobyli 383 sprawności. Po zalogowaniu 
na stronę koordynatora placówki pojawia się napis: 
„Z przyjemnością informujemy, że placówka 
uzyskała liczbę sprawności wymaganą do uzyskania 
certyfikatu”. 

 

Zad.2 
Promocja baśni i legend. 
26 lutego 2020 roku tradycyjnie uczniowie klas 
pierwszych  brali udział w uroczystości pasowania na 
czytelników biblioteki szkolnej. Dzieci miały okazję 
zobaczyć przedstawienie kukiełkowe związane                 
z legendami „Pan Twardowski” oraz „Jak powstała 
Dąbrowa Górnicza”. Pierwszoklasiści poznali historię 
sprytnego szlachcica z Krakowa oraz dowiedzieli się, 
dlaczego nasze miasto ma nazwę Dąbrowa Górnicza. 
Uroczystość przygotowali nauczyciele bibliotekarze oraz 
uczniowie klasy VIII a, którzy użyczyli głosu kukiełkowym 
postaciom przedstawienia. Pierwszoklasiści z dużym 
zainteresowaniem obejrzeli spektakl, następnie zostali 
pasowani  magicznym piórem przez panią dyrektor  na 
czytelników biblioteki szkolnej. Uczniowie klas 
pierwszych otrzymali słodką niespodziankę oraz 
zakładkę do książki.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



II. Zadania dodatkowe: 

Zad.1 
Spotkanie autorskie. 
16 października 2019 roku uczniowie klas III b i III c 
uczestniczyli w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 7 
w Dąbrowie Górniczej w spotkaniu z pisarzem. 
Gościem był Marcin Pałasz – autor książek oraz 
słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Laureat 
Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela 
Makuszyńskiego. Wśród uczniów naszej szkoły  
największą popularnością cieszyły się książki o psie 
Elfie. Dlatego też, uczniowie przed spotkaniem 
przygotowali niespodziankę autorowi. Po 
wysłuchaniu fragmentu książki „Sposób na Elfa” 
wykonali rysunki, które wręczyli pisarzowi podczas 
spotkania. Pan Marcin w zabawny sposób zachęcał 
uczniów do poznania  dalszych przygód Elfa oraz 
odpowiadał na mnóstwo przeróżnych  pytań, a także 
napisał dedykacje na zakupionych książkach. 
Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.     
W maju 2020 roku nasza szkoła miała być 
organizatorem regionalnego konkursu czytelniczego 
ze znajomości treści książek o Elfie, niestety obecna 
sytuacja to uniemożliwiła. 

 

 

Zad.2 
Impreza czytelnicza. 
21 lutego 2020 roku wspólnie świętowaliśmy Dzień 
Języka Ojczystego. Uczniowie naszej szkoły 
/głównie klas 6,7,8/ przygotowali szereg zabaw        
i gier językowych i ortograficznych, które                 
w zabawny i oryginalny sposób miały pomóc 
kolegom zapamiętać reguły poprawnej 
polszczyzny. Bawiliśmy się w łamańce językowe, 
zgadywanki, odkrywaliśmy możliwości słowników, 
odgadywaliśmy smak przypraw oraz wędrowaliśmy 
palcem po polskiej mapie. Stoiska w holu przed 
biblioteką szkolną były dostępne dla całej 
społeczności szkolnej. Przy nich można było się 
sprawdzić np.– „Polski język- trudny język”, 
„Łamańce językowe”, „Zagadkowy język polski”, 
„Baśnie i legendy polskie”, ” Polska w zwierciadle 
historii”, „Językowe dziwolągi – archaizmy”, 
„Synonimy, antonimy”, „Komiks polski”, ” Zabytki 
polskie”, „Potrawy i tradycje polskie”. W szkole 
tego dnia również można było spotkać różne 
postacie, które przybyły z kart polskich lektur. 
Impreza była koordynowana przez polonistów         
i bibliotekarzy naszej szkoły. Również przez cały 
tydzień, poprzedzający obchody języka na lekcjach 
z różnych przedmiotów uczniowie i nauczyciele 
skupiali się na poprawności języka ojczystego, 
rozwiązując quizy, grając w kalambury i organizując 
grupowe zawody wiedzy o literaturze i historii 
Polski.  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koordynator projektu – Bożena Gala 

 

      


