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25 грудня 2015 року                                                                   № 218 

 

Про підсумки роботи                                                               

шкільної бібліотеки 
В I семестрі 2015-2016 н.р. шкільним бібліотекарем було проведено 

таку роботу: 

- Проведено Вересневі зустрічі у бібліотеці: 

У 1-А та 1-Б класі «Перше знайомство з бібліотекою». 

- Бібліотечні уроки: 

Для учнів 3-А класу  08 вересня 2015 року – «Твій друг - книга» 

Для учнів 10 класу  27 жовтня 2015 року – «Скільки коштує шкільний 

підручник» 

Для учнів 8-Б класу 15 грудня 2015 року – «Види і типи словників» 

Для учнів 7-Б класу 29 жовтня 2015 року – «Українська книга – оберіг 

і багатство нації» 

- У жовтні 2015 року провели місячник шкільних бібліотек, в рамках 

якого відбулися: 

Для 1-А та 1-Б класів 02  жовтня 2015 року відбулися жовтневі 

зустрічі у бібліотеці. 

Для 1-11 класів 06 жовтня 2015 року Інформаційний коктейль «Цікаве 

з життя книги» 

Для 1-6 класів 07 жовтня 2015 року День дозвілля «Запрошує 

бібліовідео-студія. Перегляд українських народних казок» 

- Голосні читання  у бібліотеці «Час читання» 

Для 4-А класу 20 жовтня 2015 року «Міфи давньої Греції» 

Для 2-Б класу 21 жовтня 2015 року твір Л.Суворої «Пригоди в лісовій 

школі» 

Для 3-Б класу  22 жовтня 2015 року Літературна вікторина «У казки 

на гостинах» 

Для 6-Б класу 21 жовтня2015 року Літературний аукціон «Моя 

улюблена книга» 

Для 11 класу 10 грудня 2015 року Диспут «Книга чи комп’ютер?» 

Для 1-11 класів 23 жовтня 2015 року День інформації «Здивуй батьків 

- прочитай книгу» 



Для 1 -11 класів Рейд по збереженню підручників «Як живеш 

підручник?» 

Для 1-11 класів Акція подаруй книгу у бібліотеку (подаровано 17 

книжок) 

- Тематичні книжкові виставки: 

 «Мова – серце нації» 

 «Цікаво знати – прочитай!» 

 «Острів знань – територія для всіх» 

 Виставка – осуд «Книгам буває лячно» 

 Виставка – порада «Перша допомога книгам» 

 «В долонях Всесвіту – Земля» 

 Виставка – заклик «Керуй своїм життям» 

 «Козацтво – право на безсмертя» 

- Презентація книжкової полиці «Моя батьківщина Україна, я – 

українець і я цим пишаюсь»: 

 «Ми діти твої, Україно» 

 «Моя мирна Україно» 

 «З Україною у серці» 

 «Моя країна – єдина Україна» 

 «Україна – Батьківщина моя» 

 

Виходячи з вищезазначеного наказую: 

1. Роботу шкільного бібліотекаря  Желізняк Н.Г. визнати 

задовільною. 

2. Шкільного бібліотекаря Желізняк Н.Г.: 

2.1 Постійно тримати під контролем  питання забезпечення учнів 

навчальною літературою, особливо 4 та 7 класи; 

2.2 Інформувати медпрацівників про новини методичної 

літератури на нарадах; 

2.3 Розробити тематичні папки на допомогу вчителям-

предметникам, класним керівникам та учням; 

2.4 Провести у другому семестрі акцію по збору макулатури. 

3. Заступнику директора Єфремовій Л.В.: 

3.1 Постійно контролювати шкільної бібліотеки; 

3.2 Один раз на рік заслуховувати питання роботи шкільної 

бібліотеки на нараді при директору; 

4. Контроль щодо дотримання виконання даного наказу покладено на 

ЗДВР Єфремову Л.В.. 

 

             Директор школи  _______________ В.О. Тимофеєва 

 

 

З наказом ознайомилась:  

                                            _______________ Желізняк Н.Г. 


