
                       Звіт про роботу шкільної бібліотеки у 2016-2017 н.р. 

          Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу є обов’язковим  

структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-

просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в 

позаурочний час. Свою діяльність бібліотека спрямовує на популяризацію книг 

серед дітей, допомогу кожній дитині  в задоволенні особистих читацьких інтересів.                                                                                                                                                                                    

Важливу роль відіграє шкільна бібліотека в засвоєнні  шкільної програми, 

організації навчальної діяльності  та дозвілля дітей.  

            Основними напрямами роботи шкільної бібліотеки у 2016-2017 н.р. було: 

забезпечення виховного процесу як і урочний так і в позаурочний час, залучення до 

організації виховних заходів та участі в них, книжкові виставки, інформування про 

забезпеченість підручниками, бібліотечні виставки.  

           Робота в шкільній бібліотеці з фондом  та каталогами ведеться у таких 

напрямах: комплектування і обробка фонду, вивчення та розкриття фонду через 

виставки, ведення обліку за допомогою інвентарної та сумарної книги,  робота з 

підручниками, ведення реєстраційної картотеки підручників, вивчення 

бібліотечного фонду передплата періодичних видань. Також здійснювалась 

господарська діяльність відповідно до законодавства та положення про шкільну 

бібліотеку з дотриманням вимог щодо збереження бібліотечних фондів, а саме: у 

шкільній бібліотеці один раз на місяць проходило проведення санітарного дня. 

Відбувалось оновлення бібліотечних стендів патріотичного спрямування на тему: 

«Наша країна - Україна», «В пам’яті нашій...», «Україна в нас єдина», «Пам’ятаємо. 

Перемагаємо.», «Україна в нас єдина». Також були проведені бібліотечні заходи 

спільно з класними керівниками  на  тему: «Наймолодше державне свято», «День 

Соборності», «Рідна країна - Україна», «Прилеглим присвячується...», конкурс на 

найкраще  читання поезій  напам’ять «Я - патріот  України» в якому приймали  

участь учні початкових класів. 

          Протягом  навчального року була отримана навчальна література. 

Забезпечення якої становить для учнів:  8 кл. – 113%, 4кл.- 84%, 7 кл.- 89%. 



          Виходячи з особливостей організації навчальної діяльності та програми 

розвитку школи, основним завданням роботи шкільної бібліотеки було у 2016-2017 

н.р.:  

-  забезпечення інформаційно-документальної підтримки навчально-виховного 

процесу,  

-  удосконалення нетрадиційних та традиційних форм індивідуальної та масової 

роботи, 

 -  формування в учнів інформаційну культуру та культури читання, патріотичного 

виховання. 

          В рамках організації та проведення Всеукріїнської акції «Живи книго!» на 

початку року у школі працював оргкомітет із збереження навчальної книги зі 

складу учнів та вчителів школи. В кінці навчального року оголошується   підсумок, 

результати яких узагальнюються в наказах по школі. У кожному класі створено 

дозори бережливих, які перевіряють стан підручників один раз на семестр, 

допомагають шкільній бібліотеці працювати з учнями, які мають заборгованість.  

         У бібліотеці діє «Книжкова лікарня», де діти  «підліковують» свої книги. 

Шкільні фонди бібліотечних підручників за останні роки дуже збідніли. Тому 

важливим завданням нашої бібліотеки  є «продовжити життя» книжки - запобігти її 

швидкому старінню.   

         Підсумки проведення Всеукраїнської акції «Живи книго!» оголошуються 

наказом по школі з яким ознайомлюють учнів  та батьків.  

          Побажаннями у подальшій роботі  шкільної бібліотеки є забезпечення новою  

дитячою художньою літературою, яка  буде відповідати  віковим особливостям 

учнів. 

 

 

 

Бібліотекар         _____________                А.В. Сливка 


