
§ 16 

Biblioteka szkolna 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, doskonaleniu 

zawodowego nauczyciela oraz popularyzowaniu w miarę możliwości, wiedzy o regionie. 

2.  Z biblioteki mogą korzystać: 

1)  uczniowie, 

2)  nauczyciele i pracownicy szkoły, 

3) rodzice, 

4)  nauczyciele z terenu Miasta i Gminy Mosina. 

3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor Ośrodka: 

1)  zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz 

środki finansowe na jej działalność, 

2)  zatwierdza regulamin biblioteki, 

3) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia scontrum, 

4) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego  nauczyciela bibliotekarza. 

 

4. Rada Pedagogiczna: 

1) zatwierdza plan pracy biblioteki, 

2) zatwierdza sprawozdania z pracy biblioteki (2 razy w roku), 

3) opiniuje regulamin biblioteki,  

4) podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza 

i członków Rady Pedagogicznej dotyczącej pracy biblioteki. . 

 

5. Nauczyciele i wychowawcy: 

1)  współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i 

zainteresowań czytelniczych uczniów, 

2) współuczestniczą w edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów, 



3)  wspierają i współpracują z biblioteką w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych Ośrodka, 

4) zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, 

5) współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego, 

6) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki. 

 

6. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki (zał. nr 6 do Statutu).  

7. Funkcje i zadania biblioteki: 

1)  służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego Ośrodka, 

2)  rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą 

i wdraża do poszanowania książki, 

3)  współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i informacyjnej, 

4) przysposabia uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną, 

5) stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) 

gromadzonych w szkole, 

6) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory 

biblioteczne na zajęciach z uczniami itp., 

7) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom 

wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej, 

8)  prowadzi Wypożyczalnię Pomocy Dydaktycznych, 

9) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

10) współorganizuje i współuczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych, 

11) gromadzi książki, czasopisma i materiały multimedialne, 

12) zajmuje się zaopatrzeniem uczniów i nauczycieli w podręczniki i ćwiczenia do 

poszczególnych etapów nauczania. 

8. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 

1)  Praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) udzielanie informacji, 

c) poradnictwo w doborze literatury, 

d) prowadzenie różnych form informacji o książce dla uczniów i nauczycieli, 

e) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych, 



f) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, organizacja 

konkursów i imprez szkolnych, 

g) przysposobienie czytelnicze i kształtowanie uczniów jako użytkowników 

informacji przy współudziale nauczycieli różnych przedmiotów,  

h) dostosowanie treści i formy pracy do wieku i poziomu intelektualnego 

uczniów, 

i) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych, zajęć związanych z książką i innymi źródłami informacji, 

j) informowanie nauczycieli i  wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

k) współpraca z rodzicami, innymi bibliotekami oraz innymi instytucjami 

kulturalnymi. 

9. Prace organizacyjno-techniczne: 

1)  gromadzenie zbiorów, 

2) ewidencja i opracowanie zbiorów w programie Mol Optivum, 

3) selekcja zbiorów, 

4) prowadzenie warsztatu informacyjnego, 

5)  planowanie i sprawozdawczość (roczne plany pracy i sprawozdania, planowanie 

wydatków, statystyka czytelnictwa dzienna, semestralna i roczna), 

6) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

7) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

8) ewidencja i wypożyczanie pomocy dydaktycznych (Wypożyczalnia Pomocy 

Dydaktycznych)  

10. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

2) korzystanie z księgozbioru na miejscu w czytelni i wypożyczanie z wolnym dostępem 

do półek, 

3) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w czytelni, 

4) w czytelni 4 komputery z dostępem do Internetu, 

5)  filia biblioteki w budynku Ośrodka przy ul. Topolowej 

11. Czas pracy biblioteki zapewnia dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu. 

12.  Struktura zbiorów biblioteki jest zgodna z poziomem organizacyjnym i profilem Ośrodka, 

zainteresowaniami uczniów i potrzebami niezbędnymi do realizacji pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 



13. Rodzaje zbiorów: 

1) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

2) programy i podręczniki szkolne, 

3)  lektury uzupełniające do języka polskiego,  

4)  pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży, 

5) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, 

6) wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania, 

7) materiały multimedialne, 

8) materiały regionalne. 

14. Finansowanie wydatków: 

1)  podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet Ośrodka, 

2)  planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego 

ośrodka, 

3)  biblioteka może otrzymywać dotacje lub darowizny na swą działalność od rady 

rodziców lub z innych źródeł.  

 


