
Szkoła Podstawowa w Gościcinie 
 
Regulamin Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czytam, jak czytam” – 2018 r. 
 
Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów wszystkich klas I- VII, nauczycieli, dyrekcji, 

obsługi i rodziców Szkoły Podstawowej w Gościcinie. 

 

Termin akcji: 8 czerwca 2018 r.,  godz. 10.00. 

Miejsce akcji: sala gimnastyczna. 

Organizatorzy: Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele bibliotekarze, rodzice. 

Cele 

1. Pokazanie aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży. 

2. Promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie 

dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo. 

3. Podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne warunków 

do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu 

do atrakcyjnej dla nich literatury. 

4. Integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju 

czytelnictwa. 

5. Promocja czytelnictwa i biblioteki szkolnej oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji 

czytelniczej. 

6. Pobicie ustanowionego 1 czerwca 2017 r. rekordu Polski w jednoczesnym czytaniu, 

wynoszącego 459 409 osób. 

Miło sobie poczytać. 

Po prostu chcemy dać każdemu uczniowi okazję, by miło sobie poczytał w gronie koleżanek  

i kolegów. Każdy kto, ma ochotę, dla rozrywki, bez dorabiania wielkiej filozofii. Akcja 

skierowana jest szczególnie do uczniów, którzy nie odkryli jeszcze radości z czytania. Niech 

młodzież zobaczy, że czyta najlepszy uczeń w klasie i ten najbardziej niegrzeczny, 

wychowawca klasy, dyrektor i obsługa szkoły. Niech czytanie kojarzy się pozytywnie – jako 

relaks, czas wolny, rozrywka. 



Symbolem akcji jest bicie rekordu liczby uczniów czytających w jednym momencie, ale tak 

naprawdę chodzi o budowanie pozytywnego wizerunku książki. Rekord ma uświadamiać 

spektakularną skalę akcji mediom i osobom z zewnątrz oraz stanowić motywację dla uczniów. 

 

Przebieg akcji w szkole: 

 

1. W dniu 8 czerwca (piątek) uczniowie, pracownicy szkoły, dyrekcja, nauczyciele, rodzice o 

godzinie   9.45 schodzą do sali gimnastycznej. 

2. Uczniowie z poszczególnych klas wyróżniają się wylosowanymi wcześniej kolorami.  

Losowanie koloru dla klasy w dniu 21 maja o godz. 10.00 – gospodarz klasy. Uczniowie 

z klasy podejmują z wychowawcą decyzję w jaki sposób wyeksponować wybrany kolor (np. 

koszulka, nakrycie głowy, mile widziane elementy określające bohatera książki. itp.) 

3. Każdy uczestnik akcji przychodzi z książką (własną lub wypożyczoną). Uczeń, który 

zapomniał przygotować książkę ma możliwość jej wypożyczenia w dniu akcji do godziny 

9.00. 

4. Wychowawcy informują rodziców o akcji i zapraszają z książką do szkoły w dniu  

8 czerwca. 

 

 

 

 

 

 

 

 


