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 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie

I. Zadania obowiązkowe:
Zad.1

Zad.2

Zdobycie przez uczniów 50% sprawności czytelniczych
Wielkiej Ligi Czytelników.

Zorganizowanie Festiwalu baśni i legend wybranego
regionu Polski.

Na 184 uczniów zdobyto 102 sprawności.

13.02.2020 r. odbył się Bal Karnawałowo –
Walentynkowy postaci z różnych baśni dla uczniów SP2
w Szprotawie. Relacja z balu znajduje się na naszym
portalu na facebook pod adresem
https://www.facebook.com/pg/sp2szprotawa/photos/
?tab=album&album_id=2461402374124207&__tn__=UC-R

II. Zadania dodatkowe:
Zad.1

Zad.2

Udział w zewnętrznej imprezie czytelniczej –
spotkanie autorskie zorganizowane przez Miejską
Bibliotekę Publiczna w Szprotawie.

Przeprowadzenie imprezy czytelniczej np. konkursu
recytatorskiego.

03.03.2020 r. odbyło się spotkanie autorskie z Panią
Ewą Kołodziejczyk – autorką i ilustratorką serii bajek o
Cziczi – małej jaszczurce i jej niezwykłych przygodach.
Relacja ze spotkania znajduje się na naszym portalu na
facebook pod adresem
https://www.facebook.com/sp2szprotawa/posts/2473
800066217771

18.02.2020 r. odbył się szkolny Konkurs Recytatorski.
Szkolny etap konkursu wyłonił zwycięzców do eliminacji
powiatowych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego.
Relacja z konkursu znajduje się na naszym portalu na
facebook pod adresem
https://www.facebook.com/sp2szprotawa/posts/2468
963526701425

Inne działania o charakterze czytelniczym

Inne działania o charakterze czytelniczym

NOC BIBLIOTEK – V edycja
04.10.2019 r. odbyła się kolejna edycja Nocy
Bibliotek, podczas których na uczestników czekało
wiele atrakcji. Relacja na portalu facebook pod
adresem

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Szkoła Podstawowa nr 2 w Szprotawie już po raz
drugi przystąpiła do akcji Ogólnopolskiego Czytania
z Gangiem Słodziaków, które podarowała szkole
sieć sklepów Biedronka.
Zajęcia objęły klasy I – IV oraz Przedszkolaki z
Zespołu Przedszkolnego w Szprotawie – Filia
Przedszkola Komunalnego nr 2. Podczas przerw w
bibliotece szkolnej można pobawić się maskotkami
– Słodziakami oraz poczytać książki o przygodach
Słodziaków.

https://www.facebook.com/sp2szprotawa/posts/2344
278275836618

Relacja na portalu facebook pod adresem
https://www.facebook.com/sp2szprotawa/posts/2341
157409482038

Klasy I-IV
https://www.facebook.com/sp2szprotawa/posts/2341
159149481864
Przedszkolaki
https://www.facebook.com/sp2szprotawa/posts/2341
535516110894
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