
Szkoła Podstawowa im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie została zakwalifikowana i
bierze  udział  w Rządowym programie  wspierania  w 2015 roku organów prowadzących  szkoly
podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w
obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
– "Książki naszych marzeń".
Koszt całkowity realizacji programu przez miasto Imielin wynosi 2.170,00 zł,
w tym kwota dotacji – 1.736,00 zł, wkład finansowy własny – 434,00 zł.
Progam rządowy wspierania  w 2015 roku organów prowadzących  szkoły podstawowe i  szkoły
artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania
zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – "Książki naszych
marzeń"  jest  realizowany na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja  2015 roku w
sprawie realizacji  w roku szkolnym 2015/2016 rządowego programu "Książki  naszych marzeń"
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 roku.
Program Książki naszych marzeń jest realizowany w roku szkolnym 2015/2016. Jego celem jest
zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz
rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Za pieniądze z programu biblioteka szkolna będzie kupować książki, które nie są podręcznikami.
Książki  te  będą  wybierane  przez  uczniów,  czyli  mają  to  być  lektury,  którymi  autentycznie  są
zainteresowani,  bliskie  ich  doświadczeniom w poznawaniu  i  rozumieniu  współczesnego świata.
Książki  te  swoją  fabułą  powinny  rozbudzać  ciekawość  młodego  czytelnika  otaczającą  go
rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na 
okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać 
zainteresowanie czytaniem.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca biblioteki szkolnej z bibliotekami 
publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby 
tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób 
zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego 
czasu.

Program „Książki naszych marzeń” poprzedza Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w 
latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: Edukacji Narodowej oraz Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.


