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§31. 

Biblioteka szkolna 

1.Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i 

zainteresowań uczniów, celów edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

 2.Biblioteka: 

1)służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, 

wychowawców, pracowników administracji i rodziców, 

2)prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry 

pedagogicznej, 

3)umożliwia prowadzenie pracy twórczej, 

4)rozwija kompetencje czytelnicze uczniów w szczególności poprzez: 

a)lekcje biblioteczne, 

b)organizacje konkursów plastycznych, czytelniczych, wiedzy, literackich, recytatorskich i 

innych o zakresie szkolnym, międzyszkolnym, powiatowym, 

c)organizację uroczystości i wydarzeń szkolnych promujących bibliotekę i czytelnictwo, 

d)współpracę z innymi bibliotekami szkolnymi, gminnymi, miejskimi, pedagogicznymi, 

e)promocję zakupionych książek dla dzieci i nowości wydawniczych na gazetkach ściennych, 

stronie internetowej szkoły, 

f)korzystanie z nowych technologii edukacyjnych podczas zajęć czytelniczych: 

wykorzystywanie prezentacji multimedialnych, tablicy interaktywnej, propagowanie wśród 

uczniów książek internetowych(np. www.wolnelektury.pl), 

5)stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników.  

 

3.Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz 

rodzice. 

 

 4.Godziny pracy biblioteki są corocznie ustalane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z 

nauczycielem bibliotekarzem i dostosowane do tygodniowego planu zajęć tak, aby 

31umożliwiał uczniom i nauczycielom dostęp do zbiorów bibliotecznych podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

 

5.Biblioteka działa zgodnie z regulaminem działalności biblioteki szkolnej.  

 

6.Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma, inne)oraz dokumenty 

nie piśmiennicze (materiały audiowizualne).  

 

7.Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.  

http://www.wolnelektury.pl/


 

8.Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)jest integralną częścią biblioteki 

szkolnej.  

 

9.ICIM pełni funkcje pracowni interdyscyplinarnej ze swobodnym dostępem do sieci Internet 

i gromadzonych zbiorów multimedialnych.  

 

10.Szczegółowe zasady korzystania z pracowni określa regulamin ICIM. 

 

11. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami (prawnymi 

opiekunami)oraz innymi bibliotekami:  

 

1. Zasady współpracy z uczniami: 

a) udostępnianie materiałów bibliotecznych; 

b)rozpoznawanie potrzeb czytelniczych uczniów poprzez rozmowy indywidualne oraz zajęcia 

grupowe na temat zainteresowań, przeczytanej literatury, księgozbiorów domowych; 

c) promowanie książki i czytelnictwa na terenie szkoły (wystawy książek, obchody rocznic 

literackich, świąt, quizy itp.); 

d) rozbudzanie aktywności czytelniczej poprzez organizowanie imprez, konkursów 

czytelniczych, plastycznych, literackich, wystaw, spotkań autorskich; 

e) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 

f) pomoc w przygotowaniu się do zajęć, konkursów; 

g) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

h) działalność koła czytelniczego; 

 

2. Zasady współpracy z nauczycielami: 

a) współdziałanie, wspieranie pracy nauczycieli w wyrównywaniu szans edukacyjnych 

uczniów; 

b) wspieranie doskonalenia zawodowego i pracy twórczej; 

c) dostarczanie literatury i innych materiałów do przeprowadzenia zajęć  

z uczniami oraz spotkań z rodzicami; 

d) uzupełnianie księgozbioru o pozycje wskazane przez nauczycieli; 

e) wspólne organizowanie imprez i uroczystości szkolnych; 

 

3. Zasady współpracy z rodzicami: 

a) wspieranie w wypełnianiu funkcji wychowawczych, dostarczanie odpowiedniej literatury 

do wspólnego czytania z dzieckiem; 



b) pomaganie w pokonywaniu trudności wychowawczych poprzez wskazanie literatury 

pedagogicznej; 

c) promowanie czytelnictwa, ukazywanie korzyści płynących z obcowania  

z książką przez dzieci i dorosłych; 

d) informowanie o stanie czytelnictwa; 

e) organizowanie imprez czytelniczych z udziałem rodziców; 

f) współpraca z Radą Rodziców przy zakupie nagród książkowych dla uczniów na koniec 

roku szkolnego, lektur do biblioteki szkolnej, opiniowanie programów czytelniczych; 

 

4. Zasady współpracy z bibliotekami: 

a) udział w wydarzeniach organizowanych przez biblioteki: spotkaniach autorskich, lekcjach 

bibliotecznych, konkursach, wystawach; 

b) organizowanie spotkań uczniów z pracownikami biblioteki na terenie szkoły  

z okazji imprez czytelniczych; 

c) wymiana informacji i doświadczeń promujących czytelnictwo; 

d) udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Bibliotekę 

Pedagogiczną. 

 

 


