
WYMIEŃ  SIĘ  KSIĄŻKĄ 
  
 

1. Rodzaj i nazwa inicjatywy- „Wymień się książką. Wielki kiermasz” 
 

 
2. Cele projektu – propagowanie chęci czytania książek wśród uczniów i społeczności 

lokalnej oraz  chęci  wymieniania się nimi z innymi osobami. Zebranie dodatkowych 
pieniędzy na zakup potrzebnych lektur do księgozbioru szkolnego, za pomocą 
sprzedaży własnoręcznie wykonanych przez uczniów zakładek. 

 
 
3. Termin i czas realizacji- 26-30 października 2015 roku, godz. 10.00-14.00. 
 

 
4.  Miejsce realizacji- główny hol szkolny- Szkoła Podstawowa im. Obrońców 

Wybrzeża w Żukowie, ul. Gdyńska 7, Żukowo. 
 
 
5. Zadania i osoby odpowiedzialne 

 
 
Osoby odpowiedzialne: 
Organizacja akcji i stoiska kiermaszu: Martyna Antosik, Julia Kazana, Karolina 
Wnuk, opiekun p. Hanna Gruba. 

 
Zadania: 

- Zbiór książek na stoisko kiermaszowe od darczyńców, pozyskanych poprzez 
kontakt z Radą Rodziców 
- Przygotowanie plakatów, mających na celu rozpropagowania akcji „Wymień 
się książką”. 
- Uczniowie Samorządu Uczniowskiego oraz  świetlicy szkolnej przygotują 
zakładki do książek, które będą mogły zostać zakupione na stoisku 
kiermaszowym za symboliczną złotówkę. 
- Rozmieszczenie plakatów akcji  na terenie szkoły oraz w punktach publicznych 
miasta Żukowa (sklepy, ośrodek zdrowia, Urząd Gminy). 
- Przygotowanie stoiska kiermaszowego w szkole oraz rozpisanie dyżurów na 
nim. 
- Przeprowadzenie akcji „Wymień się książką”- każda osoba, która przyniesie 
książkę może wymienić ją bezpłatnie na dowolną inną książkę będącą aktualnie 
na stołach kiermaszowych. Tym samym księgozbiór kiermaszowy będzie ulegał 
ciągłym zmianom (będzie bardzo dynamiczny). Sprzedaż zakładek za 
symboliczną złotówkę, przygotowanych przez uczniów. W akcję zaangażowana 
zostanie społeczność uczniowska, ale też lokalna (nauczyciele, rodzice, 
dziadkowie…….). 
- W miarę możliwości zorganizowanie spotkania z autorem książki dla dzieci, 
podczas tygodnia akcji „Wymień się ksiązką”. 
- Zakończenie i podsumowanie projektu, przekazanie dyplomów darczyńcom 
oraz zebranej kwoty z zakładek do  biblioteki. Omówienie projektu na forum 
Samorządu Uczniowskiego. 



 
6. Zasoby – zbiórka książek od darczyńców przez członków Samorządu 

Uczniowskiego, pomoc Rady Rodziców. 
 
 
7. Podsumowanie projektu: 

- Wystosowanie podziękowań do darczyńców książek. 
- Przekazanie zebranej puli pieniężnej na rzecz księgozbioru biblioteki szkolonej. 
- Zebranie opinii uczniów: „Czy podobała i się akcja?” 
- Omówienie rezultatów akcji z członkami Samorządu Uczniowskiego wraz z 
opiekunem. 
 
 
 
 
 

Przygotowała i opracowała: 
Martyna Antosik, kl. VId- koordynatorka akcji „Wymień się książką” 

 
 
 
 
 
 
 


