
Uchwała nr 5/2017 
Rady Pedagogicznej ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu 

z dnia 24 kwietnia 2017 r. 
 

                                   w sprawie zmian w Statucie Szkoły 
 
         Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 – tekst jednolity ze zmianami) oraz       
§ 9 ust. 8 pkt 1 Statutu Szkoły uchwala się następujące zmiany w Statucie 
Szkoły. 

§ 1 
 
- § 33 przyjmuje następujące brzmienie: 
1. Biblioteka szkolna wraz z internetowym centrum informacji multimedialnej jest 

pracownią służącą realizacji:  
a) potrzeb i zainteresowań uczniów, 
b) realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 
c) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 
d) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 
e) popularyzowaniu wiedzy o regionie. 

2. Czas pracy biblioteki jest dostosowany w każdym roku szkolnym do tygodniowego planu 
zajęć, aby umożliwić korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 
zakończeniu. 

3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.  
4. Z biblioteki mogą korzystać: 

a) uczniowie, 
b) nauczyciele, pracownicy szkoły, 
c) rodzice uczniów. 

5. Biblioteka szkolna gromadzi: 
a) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego, 
b) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej, 
c) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 
d) podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno- 

wychowawczej nauczycieli, 
e) czasopisma dla młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, 

popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, gazety, 
f) zbiory specjalne, 
g) materiały regionalne. 

6. Działalnością biblioteki szkolnej kieruje nauczyciel-bibliotekarz. 
7. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

a) w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji: 
 gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji, 
 pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury, 
 udzielanie porad bibliograficznych, 
 kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji. 

b) w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjną: 
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 komputeryzacja biblioteki szkolnej, 
 wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne, 
 tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych. 

c)  w zakresie rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się: 
 imprezy, 
 konkursy, 
 wystawki, 
 kiermasze. 

d) w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 
i społeczną: 
 wycieczki edukacyjne, 
 interdyscyplinarne koła zainteresowań,   
 spotkania i imprezy edukacyjne; 

e) w zakresie prac organizacyjno–technicznych: 
 gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 prowadzenie ewidencji zbiorów i ubytków, 
 opracowanie zbiorów zgodnie z aktualnymi normami (klasyfikacja, katalogowanie, 

opracowanie techniczne, konserwacja), 
 selekcja zbiorów i ich konserwacja, 
 organizowanie warsztatu informacyjnego, 
 prowadzenie katalogów i kartotek, 
 prowadzenie dziennika biblioteki, statystyki dziennej i rocznej, 
 składanie półrocznych i rocznych sprawozdań z pracy biblioteki oraz oceny stanu 

czytelnictwa w szkole, 
 doskonalenie warsztatu pracy. 

8)   Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami:  
a) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 
b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, 
c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów,  olimpiad przedmiotowych, 

egzaminów, 
d) przygotowywanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, 

selekcjonowania i wykorzystywania informacji z zastosowaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 

e) rozpoznawanie aktywności i zainteresowań czytelniczych uczniów oraz poziomu ich 
kompetencji czytelniczych, 

f) informacja o aktywności czytelniczej. 
9) Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa 

się poprzez: 
a) organizowanie imprez w środowisku lokalnym, 
b) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom, 
c) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci, 
d) organizację wycieczek do innych bibliotek, 
e) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa, 
f) uczestnictwo w zajęciach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy 

z innych bibliotek, 
g) udział w spotkaniach z pisarzami, 
h) wymiana informacji o wydarzeniach czytelniczych, 
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i) udział w konkursach i wydarzeniach skierowanych z bibliotek pozaszkolnych do 
młodzieży.  

10) Prawa i obowiązki użytkowników biblioteki szkolnej szczegółowo określa Regulamin 
Biblioteki Szkolnej. 

 

§ 2 
 
                    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


