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rok szkolny 2016/2017 

 

Analiza ankiet przeprowadzonych wśród 103 uczniów ZS w Pietrowicach Wielkich. 

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie biblioteki szkolnej. Ankiety przeprowadzone 

zostały w każdej klasie. W klasach II-III SP przebadano 24 uczniów, w klasach IV-VI 

przebadano 32 uczniów, a w gimnazjum ankiety wypełniło 47 uczniów. 

1. Czy korzystasz z biblioteki szkolnej ? 

 
Odpowiedzi  

uczniów 

% odp. klas II-III SP % odp. klas IV-VI SP % odp. klas I-III G 

tak 96% 100% 96% 

nie 4% 0 % 4% 
 

Ankietowani uczniowie prawie w 100% korzystają z biblioteki szkolnej,  1 uczeń klas 

najmłodszych oraz 2 uczniów gimnazjum zadeklarowało, że nie korzystają z biblioteki 

szkolnej, gdyż korzystają z innej biblioteki. 

2. Jak często korzystasz z biblioteki szkolnej ? 

 

Odpowiedzi  

uczniów 

% odp. klas II-III SP % odp. klas IV-VI SP % odp. klas I-III G 

codziennie 16% 22% 34% 

2 x w tygodniu 16% 41 % 4% 

1 x w tygodniu                16% 19% 11% 

2 x w miesiącu 5% 12% 6% 

kilka razy w roku 28% 3% 36% 

rzadziej (jak?) 

 

19% 

4 x w miesiącu 

3%  

jak mam lekturę do 

wypożyczenia 

9% 

1 x w miesiącu 

 

Wśród ankietowanych uczniów klas najmłodszych najliczniejsza grupa, bo 28 % ,odwiedza 

bibliotekę kilka razy w roku, podobnie sytuacja wygląda w gimnazjum, gdzie 36 % uczniów 

odwiedza bibliotekę kilka razy w roku. Spora część gimnazjalistów 34 % przychodzi do 

biblioteki codziennie.  Natomiast uczniowie klas IV-VI najczęściej odwiedzają bibliotekę dwa 

razy w tygodniu. Pocieszające jest to, że zdecydowana większość ankietowanych uczniów 

przychodzi do biblioteki codziennie lub dwa razy w tygodniu. 

3. W jakim celu najczęściej chodzisz do biblioteki ? 

 

Odpowiedzi  

uczniów 

% odp. klas II-III SP % odp. klas IV-VI SP % odp. klas I-III G 

wypożyczyć książkę 79% 72% 74% 



znaleźć informację - 6 % 17% 

odrobić zadanie                   - 6% 4% 

przygotować się do 

lekcji 

11% - 8% 

poczytać książki, 

czasopisma 

- 6% 6% 

inne przyczyny                   

( jakie?) 

10% 

skorzystać z 

komputera 

22%  

wypożyczyć lekturę, na 

komputer, poszukać 

informacji, posiedzieć, 

pogadać z panią, spotkać 

się z kolegami 

28% 

przygotować się do 

konkursów kuratoryjnych, 

spotkać się z przyjaciółmi, 

ogrzać się, najcieplejsze i 

najspokojniejsze miejsce 

w szkole, posiedzieć, bo 

jest miło i ciepło, poczytać 

w spokoju 

 

Ankietowani uczniowie w przeważającej większości,  bo w ponad 70% procentach, 

zadeklarowali, że przychodzą do biblioteki, aby wypożyczyć książkę. Ponad 20 %  procent 

uczniów starszych klas SP oraz Gimnazjum odwiedza bibliotekę, aby poszukać informacji, 

przygotować się do konkursu, posiedzieć z przyjaciółmi w spokojnym i ciepłym miejscu. 

4. Jeśli nie korzystasz z biblioteki szkolnej, to dlaczego ? 

 

Odpowiedzi  

uczniów 

% odp. klas II-III SP % odp. klas IV-VI SP % odp. klas I-III G 

korzystam z innej 

biblioteki 

33% 12% 19% 

Biblioteka nie posiada 

interesujących mnie 

książek 

11% 6 % 4% 

Mam trudności z 

samodzielnym 

korzystaniem ze 

zbiorów 

                 - - - 

inne przyczyny 

( jakie ?) 

- - 

 

4%  

brakuje lektury, korzystam 

z biblioteki gminnej 

 

Najczęstszym powodem niekorzystania z biblioteki szkolnej, jest to, że uczniowie korzystają z 

innej biblioteki lub brak w księgozbiorze biblioteki szkolnej interesujących czytelnika książek.  

5. Czy znasz zadania biblioteki szkolnej ? 

 

Odpowiedzi  

uczniów 

% odp. klas II-III SP % odp. klas IV-VI SP % odp. klas I-III G 

wypożyczanie książek 70% 47% 55% 

udzielanie informacji, 

dostęp do informacji 

5% 12 % 23% 

organizowanie 

konkursów 

               21% 28% 17% 

zachęcanie do 

czytania 

5% 12% 6% 

nie znam lub brak 

wpisu 

26% 19% 17% 



 

Ponadto wśród zadań biblioteki szkolnej wymieniane były : dostęp do internetu i komputerów, 

zajęcia pozalekcyjne, rozmowy z czytelnikami, pomoc w odrabianiu lekcji, zapewnienie ciszy, 

uczenie, edukowanie i kształcenie uczniów, dbanie o wiedzę uczniów, umożliwianie rozwoju 

uczniów, prowadzenie zajęć, rozwijanie wyobraźni poprzez czytanie książek, pogłębianie 

czytelnictwa, pomoc uczniom w spełnianiu marzeń, gromadzenie lektur, popularyzacja 

czytelnictwa wśród młodzieży, zapewnienie miło spędzanego czasu, miejsca do poczytania, 

wyciszenia i przygotowania się do lekcji, czytanie książek, oprawianie i sprawdzanie książek, 

poprawa płynności czytania, pomoc w nauce, uczestniczenie w rozwoju życia kulturalnego. 

 

Ankietowani uczniowie w większości znają zadania biblioteki szkolnej. Najczęściej 

pojawiającym się zadaniem biblioteki jest wypożyczanie książek, twierdzi tak 70 % uczniów 

najmłodszych klas oraz  47% procent uczniów klas IV-VI i 55% gimnazjalistów. Drugim 

najczęściej pojawiającym się zadaniem biblioteki jest zdaniem uczniów szkoły podstawowej 

organizowanie konkursów oraz udzielanie informacji zdaniem gimnazjalistów.  

 

6. Czy odpowiadają Ci godziny otwarcia biblioteki szkolnej? 

 

Odpowiedzi  

uczniów 

% odp. klas II-III SP % odp. klas IV-VI SP % odp. klas I-III G 

tak 96% 100% 92% 

nie 

(co proponujesz ?) 

4% 

od 8-15 

- 8% 

8 godz. dziennie, cały 

czas, na każdej przerwie, 

od 7.30 do końca siódmej 

lekcji 

 

Prawie wszystkim ankietowanym odpowiadają godziny otwarcia biblioteki szkolnej.  

7. Czy zbiory biblioteczne zaspokajają Twoje potrzeby? 

 

Odpowiedzi  

uczniów 

% odp. klas II-III SP % odp. klas IV-VI SP % odp. klas I-III G 

tak 51% 59% 47% 

nie 12% 3% 6% 

częściowo 37% 38% 47% 

 

Zbiory biblioteki szkolnej zaspokajają lub częściowo zaspokajają potrzeby ponad 90% 

ankietowanych. Największa grupa uczniów, dla których księgozbiór biblioteki szkolnej jest 

zbyt ubogi to uczniowie najmłodszych klas SP – 12 %. 

8. Z jakich zbiorów korzystasz ? 

 

Odpowiedzi  

uczniów 

% odp. klas II-III SP % odp. klas IV-VI SP % odp. klas I-III G 

książki 79% 97% 89% 

czasopisma 22% - 8% 

dokumenty 

audiowizualne 

               - - - 

internet 44% 9% 38% 

encyklopedie - - 4% 



multimedialne 

 

Ankietowani w przeważającej większości, bo ponad 90%, zadeklarowali, że najczęściej 

korzystają w bibliotece z książek. Na drugim miejscu najczęściej wykorzystywanym źródłem 

informacji w bibliotece dla uczniów najmłodszych i gimnazjalistów jest Internet. 

9. Jakie książki wypożyczasz z biblioteki ? 

 

Odpowiedzi  

uczniów 

% odp. klas II-III SP % odp. klas IV-VI SP % odp. klas I-III G 

lektury obowiązkowe 73% 87% 98% 

historyczne 4% 3% 8% 

przygodowe                51% 12% 8% 

obyczajowe - - 6% 

fantastyczne 11% 25% 23% 

literaturę 

popularnonaukową 

- - 2% 

 

W zdecydowanej większości uczniowie wypożyczają lektury obowiązkowe, zwłaszcza 

uczniowie gimnazjum i starsi uczniowie SP, dosyć dużą poczytnością cieszą się również 

książki fantastyczne, zaś książki przygodowe są wypożyczane przez 51% uczniów klas 

młodszych. 

10. Z jakich form pracy oferowanych przez bibliotekę korzystasz ? 

 

Odpowiedzi  

uczniów 

% odp. klas II-III SP % odp. klas IV-VI SP % odp. klas I-III G 

wypożyczenia do 

domu 

89% 100% 89% 

udostępnianie zbiorów 

na miejsc 

- - 6% 

dostęp do 

informacji(Internet) 

               35% 12% 6% 

Zajęcia pozalekcyjne 

(konkursy, kiermasze) 

22% 28% 18% 

 

Uczniowie korzystając z form pracy oferowanych przez bibliotekę najczęściej wypożyczają 

książki do domu oraz uczestniczą w konkursach, kiermaszach, zajęciach. 35% uczniów klas II-

III korzysta z dostępu do Internetu. 

11. Co ci się podoba w pracy biblioteki, a co chciałbyś zmienić ? 

 

Odpowiedzi uczniów 

+ - 
wszystko mi się podoba, jest miło, dużo 

ciekawych książek, zajęcia na komputerze, 

organizowanie kiermaszy książek, brak stresu, 

pani jest miła i zawsze doradza, można przyjść 

i porozmawiać, poczytać książki, można 

znaleźć potrzebne informacje, można siedzieć 

całą przerwę, atmosfera, to, że jest cały czas 

dokupić więcej książek, lepsze komputery, więcej 

światła, książki fantasy, brak kontynuacji niektórych 

serii ,czasami na przerwach jest głośno, zadbać o 

lepszy Internet, pozostawić swobodę poruszania się po 

bibliotece, zwiększyć przepustowość korytarza i 

wejścia do biblioteki, nie podoba mi się, że nie można 

jeść i głośno rozmawiać, dokupić książki młodzieżowe, 



dostępna, można skorzystać z komputerów, 

można odrobić lekcje, posiedzieć w ciszy i 

spokoju, można liczyć na pomoc bibliotekarki, 

godziny otwarcia, sposób funkcjonowania 

biblioteki, można spotkać się z przyjaciółmi, 

ciche i spokojne miejsce. 

wyrzucić osoby przeszkadzające, które przyszły tylko 

posiedzieć. 

 

12. Zaznacz trzy zmiany w bibliotece szkolnej, które uważasz za konieczne. 

 

Odpowiedzi  

uczniów 

% odp. klas II-III SP % odp. klas IV-VI SP % odp. klas I-III G 

więcej nowości ze 

współczesnej 

literatury 

28% 56% 57% 

więcej komputerów z 

lepszym 

oprogramowaniem 

61% 47% 45% 

więcej czasopism                22% 16% 12% 

planowanie różnych 

akcji czytelniczych na 

terenie szkoły 

11% 37% 14% 

więcej e-booków, 

audiobooków 

16% 22% 28% 

inne 

(jakie /) 

- powiększenie biblioteki, 

więcej książek fantasy 

więcej miejsca, pozbycie 

się wadliwych 

egzemplarzy 

 

Najmłodsi ankietowani uczniowie zadeklarowali w 61%, że chcieliby, aby w bibliotece było 

więcej komputerów z lepszym oprogramowaniem, za taka zmianą opowiedziało się również 

ponad 40 % pozostałych ankietowanych. Dla uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum 

najważniejszą zmianą jest doposażenie biblioteki szkolnej w nowości ze współczesnej 

literatury. 37% uczniów klas IV-VI uważa, że należy zaplanować różne akcje czytelnicze na 

terenie szkoły. 

13. Podaj trzy tytuły książek, które powinny znaleźć się w bibliotece szkolnej. 

Książki o sportowcach ; Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Asterix i Obelix, 

My Litte Pony, Kraina Lodu, Chłopcy z Placu Broni, Dzieci z Bullerbyn, Ostatnia piosenka, 

Zostań, jeśli kochasz, cykl o Hardym Potterze, Opowieści z Narnii, Koszmarny Karolek, 

Monster High, Ten obcy, Dziewczyna z siódmego księżyca, portal czasu, Legion samobójców, 

Gwiazd naszych wina, Mikołajek, Magiczne drzewo, Emilka i zaczarowane lustro, Emilka i 

zaczarowane schody, Sprint Animals, 26- piętrowy domek na drzewie, 52-pietrowy domek na 

drzewie, Nela mała reporterka, Spójrz na mnie, Zmierzch, Rywalki, Wiedźmin, Dom tajemnic, 

Percy Jackson, Król Kruków, Igrzyska śmierci, książki M. Musierowicz, Droga do nikąd, Piraci 

z Karaibów, Nic bardziej mylnego, Papierowe miasta, Gwiezdne wojny, Zielone pomarańcze, 

Moje serce należy do ciebie, Pięćdziesiąt twarzy Greya, Wspaniałe maszyny wojenne, Topowa 

dycha, 100 faktów, 10 kategorii, Szkoła dla snobów, Dzienniczek cwaniaczka, Światło między 

oceanami, Brulion BeBe. 

Ankietowani uczniowie podali dosyć dużo propozycji książek, o które mógłby wzbogacić się 

księgozbiór biblioteki szkolnej. Pojawiło się również sporo tytułów, które znajdują się już w 

bibliotece szkolnej Niestety spora grupa uczniów, zwłaszcza tych najmłodszych, nie podała 

żadnej propozycji książki, która powinna znaleźć się w bibliotece szkolnej. 



Wnioski z przeprowadzonych ankiet : 

 

1. W celu zmotywowania uczniów klas najmłodszych do 

korzystania z biblioteki przeprowadzić biblioteczne zajęcia w 

każdej klasie. 

2. W miarę możliwości finansowych doposażyć księgozbiór 

biblioteki szkolnej  w nowości ze współczesnej literatury 

zarówno dla uczniów młodszych, jak i gimnazjalistów. 

3. Zaprenumerować czasopismo dla uczniów najmłodszych. 

4. Zaplanować akcję czytelniczą dla uczniów klas IV-VI oraz 

gimnazjalistów. 

5. Przygotować wykaz nowości znajdujących się w bibliotece 

szkolnej i umieścić na stronie szkoły. 


