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Regulamin Biblioteki 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie 

 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną  pracownią  szkolną,  służącą  do: 

a) realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych;  

b) zaspokajania potrzeb i zainteresowań uczniów;  

c) doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela;  

d) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

e) upowszechniania, w miarę możliwości, wiedzy o regionie. 

2. W skład biblioteki wchodzą: 

1) wypożyczalnia; 

2) kącik czytelniczy; 

3) pracownia multimedialna. 

  Pomieszczenia te umożliwiają: 

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

b) korzystanie ze zbiorów czytelni, 

c) korzystanie ze zbiorów multimedialnych i Internetu 
 

3. Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie; 

2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły; 

3) rodzice i inne osoby za zgodą Dyrektora 

4. Status użytkownika Biblioteki potwierdza zapis w programie Mol OPTIVUM. 

Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz. 

 

 5. Zadaniem biblioteki  jest: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 
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2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania 

się technologią informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną; 

5) współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami i 

instytucjami. 

 
6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 
przedmiotowych; 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i 

jej zbiory; 

c) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, rodzicami, 

opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi 

bibliotekami i instytucjami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych 

Szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do 

samokształcenia; 

d) współpraca biblioteki szkolnej z uczniami:  

         - poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

         - pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, 

          - pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów,  olimpiad 
przedmiotowych,  

           egzaminów, 

          - informacja o aktywności czytelniczej. 

e) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w 

poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych; 

f) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania 

źródeł informacji wykraczających poza program nauczania; 

g) organizowanie działań i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną   
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( informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie); 

h) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się: 

- konkursy, wystawki, kiermasze; 

i) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym; 

 

 

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

a) gromadzenie  zbiorów  zgodnie  z  profilem  programowym  Szkoły  i  jej  

potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji; 

b) klasyfikowanie,   katalogowanie,   opracowywanie   techniczne    

i konserwacja zbiorów; 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych: książki, bezpłatne 

podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 

d) prowadzenie   dokumentacji   pracy   biblioteki szkolnej; 

e) składanie semestralnego  sprawozdania  z  pracy  biblioteki   i   stanu   

czytelnictwa w Szkole; 

f) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego 

warsztatu pracy; 

g) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki. 

 

 

7. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją 

roku szkolnego. Uczniowie mogą wypożyczać książki na ferie i wakacje z 

zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to klasy kończących szkołę. Absolwenci nie mogą już 

wypożyczyć książek na wakacje . 

8. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty 

nie  

piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe). 

Do zbiorów bibliotecznych należą: 

       1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe; 
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2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 

5) wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej 

nauczycieli; 

6) zbiory multimedialne; 

7) materiały regionalne i lokalne. 

 

9. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego 

rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów 

podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

10. Za  prawidłowe funkcjonowanie    biblioteki    odpowiada    nauczyciel    

bibliotekarz podlegający bezpośrednio wicedyrektorowi szkoły. 

11. Skontrum biblioteki zarządza Dyrektor szkoły.  

12. Nadzór nad biblioteką sprawuje  Dyrektor Szkoły, który: 

1) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy; 

2) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką  

w tworzeniu systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej  

w Szkole; 

3) nadzoruje skontrum  zbiorów  biblioteki,  odpowiada  za  ich  protokolarne  

przekazanie przy zmianie bibliotekarza; 

4) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki; 

 

13. Szczegółowe  zadania  poszczególnych  pracowników  ujęte  są  w  przydziale  

czynności i planie pracy biblioteki. 

14. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez Radę 

Rodziców i innych ofiarodawców. 

 

Dyrektor ZSE 

w Nysie 


