
  

Załącznik nr 3 
BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 
Zagadnienia ogólne 

1. Biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej są interdyscyplinarnymi 
pracowniami szkoły. 

2. Z biblioteki i ICIM mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły 
i rodzice. 

Funkcje  i  zadania  biblioteki 
1. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
2. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel-bibliotekarz oraz 

nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów. 
3. Tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi. 
4. Gromadzi i udostępnia podręczniki,  materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały 

biblioteczne. 
5. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów. 
6.  Podejmuje różnorodne formy pracy z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej 

i samokształceniowej ucznia. 
7. Organizuje działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów. 
8. Przeprowadza inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej. 

Zadania opiekuna ICIM:  
1. Udostępnianie Internetu w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb i zainteresowań 

uczniów, realizacji zadań dydaktycznych, doskonalenia warsztatu nauczycieli, 
popularyzowania wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Umożliwienie korzystania ze sprzętu typu drukarka, kopiarka, skaner. 
3. Umożliwienie komunikacji multimedialnej poprzez korzystanie z poczty                                  

i komunikatorów. 
4. Realizowanie ścieżki multimedialnej poprze udostępnianie zbiorów multimedialnych 

(DVD, CD). 
Organizacja  biblioteki 
Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który: 

 zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie warunkujące prawidłową pracę 
biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia, 

 zatrudnia, zgodnie z obowiązującymi normami wykwalifikowaną obsługę biblioteki, 
powierza (w przypadku zatrudnienia kilku pracowników) jednemu obowiązek 
kierowania biblioteką oraz zatwierdza przydziały czynności pracowników biblioteki, 

 zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki – w sposób umożliwiający 
prowadzenie racjonalnego systemu zakupu materiałów bibliotecznych i koniecznego 
sprzętu, 

 kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów bibliotecznych, 

 zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych oraz odpowiada                      
za protokolarne przekazanie biblioteki, jeżeli następuje zmiana pracownika, 

 zatwierdza regulamin biblioteki (wypożyczalni i czytelni). 
Lokal 

Biblioteka składa się z trzech pomieszczeń wypożyczalni, kącika czytelniczego oraz 
pracowni ICIM, mieszczącej się w odrębnej klasie.  
Zbiory 
Biblioteka gromadzi następujące materiały: 

 wydawnictwa informacyjne, multimedialne DVD, CD, 

 lektury podstawowe i uzupełniające z języka polskiego i innych przedmiotów, 

 literaturę popularno-naukową, pozycje z literatury pięknej, prasę dla dzieci                             
i młodzieży. 



  

 
 


