
Szanowni Rodzice! 
 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła realizuje Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa. To program, nakierowany na rozwój zainteresowań i 
aktywności czytelniczej uczniów  przez promowanie i wspieranie rozwoju 
czytelnictwa oraz doposażenie bibliotek szkolnych.  Program integruje różnorodne 
działania biblioteki, rodziców, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej wokół 
promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. 

Dzięki otrzymanej dotacji, zostały zakupione do biblioteki szkolnej nowe 
książki:  lektury,  książki popularnonaukowe  i rozwijające zainteresowania, poradniki 
psychologiczne i powieści. O wyborze decydowała pozycja książki w rankingach 
czytelniczych, oceny fachowców, nagrody literackie oraz zamówienia uczniów i 
rodziców. 
Zapraszamy do wypożyczania książek także Państwa, z naszej biblioteki mogą 
korzystać nie tylko uczniowie, ale i ich rodzice. Zachęcamy do skorzystania z 
możliwości pozwalającej na wypożyczenie książek również na okres świat, ferii 
zimowych i wakacji. 

Prowadzona jest modernizacja czytelni bibliotecznej w celu ułatwienia 
korzystania w niej ze zbiorów tradycyjnych, e-booków i audiobooków  oraz 
odpoczynku w ciszy. Wydzielono kącik czytelniczy z możliwością słuchania 
audiobooków. 

Wyrobienie nawyku regularnego czytania i chętnego sięgania po książkę jest 
możliwe tylko dzięki współpracy domu rodzinnego i szkoły. Szanowni Państwo, 
zachęcajmy swoje dzieci do czytania bo warto, niesie to za sobą ogromne korzyści. 

A oto kilka powodów, dla których warto czytać:  

 Czytanie uczy empatii i wrażliwości; 

 wzbogaca słownictwo i uczy wyrażania myśli; 

 pozwala rozumieć emocje i radzić sobie z nimi; 

 usprawnia zdolność krytycznego myślenia; 

 rozwija wyobraźnię i poszerza horyzonty; 

 sprzyja zdrowiu psychicznemu i dobremu samopoczuciu; 

 pełni funkcje terapeutyczne; 

 pomaga w zrozumieniu innych ludzi, ich problemów, motywów działania, 
otwiera oczy na świat i drugiego człowieka; 

 książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają  do przemyśleń; 

 poprawia płynność  wysławiania się; 

 poprawia pamięć, łatwość  kojarzenia faktów, zwiększa zdolności koncentracji 
uwagi; 

 uczy samodzielnego zdobywania wiedzy; 

 czytając zapamiętujemy zasady ortograficzne; 

 poprzez czytanie zdobywamy doświadczenia innych ludzi; 

 pomaga przystosować się do zmian; 

 pomaga skutecznie odpoczywać i pozbywać się stresu. 



Wreszcie, w skali całego życia, czytanie daje szczęście. Badania udowadniają 
bowiem, że ludzie czytający dla przyjemności są bardziej zadowoleni z życia, lepiej 
wykształceni, kreatywni, zajmują wyższe stanowiska i lepiej zarabiają. 

Szanowni Państwo, zachęcajmy więc młodzież do czytania, dzięki temu mogą 
osiągnąć więcej w życiu. 

Zapraszamy również do zaglądania na stronę Facebook szkoły, gdzie znaleźć 
można aktualne informacje o wydarzeniach promujących czytanie. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
Nauczyciele promujący czytelnictwo 

 
 

 


