W bibliotece szkolnej dostępne są następujące czasopisma:


DLA UCZNIÓW:

Kumpel - dwutygodnik edukacyjny dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Proponuje mądrą rozrywkę, stanowi miłe wzmocnienie szkolnej edukacji. Jest
ciekawą formą dodatkowego kształcenia.
Viktor Junior - dwutygodnik edukacyjny dla uczniów klas IV- VI szkoły
podstawowej. W każdym numerze m.in.: reportaże i artykuły z życia
nastolatków, odpowiedzi na nastoletnie problemy (szkolne, domowe, dotyczące
codziennych spraw), ciekawostki ekologiczne, przyrodnicze i historyczne.


DLA NAUCZYCIELI:

Biblioteka w Szkole- miesięcznik nie tylko dla nauczycieli bibliotekarzy.
Zawiera materiały praktyczne - m.in. porady ekspertów, scenariusze zajęć,
materiały repertuarowe i promocyjne oraz wiele porad prawnych. Poza tym
opinie, dyskusje, informacje środowiskowe.
Głos Pedagogiczny - miesięcznik oferuje gotowe narzędzia dostosowane
do problemów współczesnych uczniów. W każdym numerze w rubryce
specjalnej wiele stron z niezbędną w pracy profilaktyczno - wychowawczej
dokumentacją, scenariuszami zajęć, narzędziami do diagnozy i procedurami
postępowania.
IT w Edukacji- kwartalnik o wykorzystywaniu technologii informacyjnokomunikacyjnych w szkole. Autorzy podpowiadają, jak w trakcie lekcji
wykorzystać aplikacje edukacyjne, urządzenia mobilne, zasoby internetowe
czy sieci społecznościowe. Poruszają tematy związane z zarządzaniem siecią
szkolną i bezpieczeństwem danych.
Nauczycielka Szkoły Podstawowej – miesięcznik dla nauczycieli nauczania
zintegrowanego. Zawiera pomoce dydaktyczne, wielobarwne plakaty, ćwiczenia
do skopiowania.
Remedium – miesięcznik poświęcony profilaktyce uzależnień i innych
zachowań problemowych. Prezentuje aktualne i wiarygodne informacje
z zakresu wychowania i profilaktyki.
Świetlica w Szkole - instrukcyjno-metodyczny dwumiesięcznik wychowawców
świetlicy. Zawiera wszystko, co można wykorzystać w codziennej pracy -

scenariusze zajęć, gier i przedstawień, porady ekspertów oraz graficzne
materiały do pracy z dziećmi. Ponadto porady prawne, drogę do awansu,
kalendarz pracy świetlicy, wywiady i inne.

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne- miesięcznik adresowany przede
wszystkim do nauczycieli wychowania fizycznego. Zawiera osiągnięcia
naukowe w dziedzinie wychowania fizycznego i zdrowotnego, scenariusze
lekcji, szkolnych imprez sportowych.
Wychowawca- miesięcznik adresowany jest do nauczycieli i wychowawców
katolickich. Tematyka obraca się wokół systemu wartości we współczesnym
świecie, dotyczącego profilaktyki uzależnień. Czasopismo zawiera także
programy wychowawczo-patriotyczne oraz scenariusze uroczystości szkolnych.

