ZA

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZESPO U SZKÓ MECHANICZNYCH

w Gorzowie Wlkp.

CZNIK NR 2

1.

Biblioteka szkolna w Zespole Szkó Mechanicznych dzia a na podstawie:
Ustawy o systemie o wiaty z dnia 7.09.1991r. (Dz. U. Nr 67 poz.329 z 1996 r.
z pó niejszymi zmianami);
Ustawy o bibliotekach z dnia 26.06.1997r. (Dz. U. 19?7, nr 85, poz.599; 1998 nr
106, poz. 668)
Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.
Statutu Zespo u Szkó Mechanicznych

2. Siedzib

biblioteki jest Zespó

Szkó

Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. ul.

browskiego 32.
3.

Zakres obowi zków, czynno ci i uprawnie bibliotekarzy Okre la dyrektor szko y.

4.

Nadzór bezpo redni sprawuje dyrektor szko y.

5.

cicielem zbiorów jest Zespó Szkól Mechanicznych.

6.

Osobami odpowiedzialnymi za zbiory s nauczyciele- bibliotekarze.

7.

Biblioteka u ywa okr

ej piecz tki zawieraj cej nazw Biblioteki.

I. Cele i zadania.
1. Biblioteka jest interdyscyplinarn pracowni szkoln , która:

y realizacji potrzeb i zainteresowa uczniów,
y do realizacji zada dydaktyczno-wychowawczych,
pe ni funkcje szkolnego o rodka informacji,
wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,
popularyzuje wiedz pedagogiczn w ród rodziców,
uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokszta cenia i edukacji ustawicznej.

2. Funkcje biblioteki:
a) kszta

ca poprzez:

rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych zwi zanych
z nauk szkoln i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
przysposabianie ich do samokszta cenia,
aktywne

uczestniczenie

w

realizacji

szkolnego

programu

cie ek

miedzyprzedmiotowych,
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tworzenie warunków do poszukiwania, porz dkowania i wykorzystywania
informacji z ró nych róde oraz efektywnego pos ugiwania si

technologi

informacyjn ,
kszta towanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej
uczniów,
wdra anie czytelników do poszanowania ksi ki, czasopisma i innych
materia ów bibliotecznych oraz sprz tu komputerowego.
b) opieku cza poprzez:

rozpoznawanie aktywno ci czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji
czytelniczych,
wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania
i udzielanie pomocy w ich przezwyci aniu,
wspomaganie dzia

szko y w realizacji programów edukacyjnych,

otaczanie opiek wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,
wspomaganie rodziców w rozwi zywaniu problemów wychowawczych
poprzez wskazywanie im literatury pedagogicznej.
c)

kulturalna poprzez:
uczestniczenie w rozwijaniu ycia kulturalnego uczniów,
wspieranie kszta towania umiej tno ci odbioru warto ci kulturalnych oraz ich
tworzenia.

3) Do zada biblioteki szkolnej nale y:
popularyzacja nowo ci wydawniczych,
statystyka czytelnictwa,
informacja

problemowa

oparta

na

wykorzystaniu

tradycyjnego

i komputerowego warsztatu informacyjnego,
wystawki tematyczne i okoliczno ciowe,
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II. Zbiory

1) Biblioteka Szkolna gromadzi ksi ki, czasopisma i inne materia y niezb dne do
realizacji planu dydaktyczno- wychowawczego szko y.
2) Zbiory biblioteki szkolnej obejmuj :
wydawnictwa informacyjne (s owniki j zykowe, encyklopedie, atlasy, roczniki
statystyczne, teksty ród owe itp.),
podr czniki i programy szkolne dla nauczycieli,
lektury podstawowe do j zyka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
lektury uzupe niaj ce do j zyka polskiego,
literatur popularnonaukow i naukow
wybrane pozycje z literatury pi knej,
czasopisma,

3) W bibliotece szkolnej stosuje si nast puj ce zasady rozmieszczenia zbiorów:
ksi gozbiór podstawowy w wypo yczalni,
czasopisma w czytelni,
zbiory wydzielone(cz ciowo wymienne) np. s owniki, atlasy w pracowniach i
klasach.
4) Ksi gozbiór ustawiony jest w uk adzie dzia owo-alfabetycznym:
dzia lektur wed ug uk adu alfabetycznego,
dzia techniczny wed ug UKD i wed ug przedmiotów zawodowych,
literatura naukowa, fachowa, popularnonaukowa wed ug UKD,
ksi gozbiór dla nauczycieli wed ug UKD,
wszystkie zbiory biblioteczne opatrzone s sygnatur
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III Obowi zki dyrektora szko y i nauczycieli, wobec biblioteki. Obowi zki
nauczyciela bibliotekarza.

1. Dyrektor Zespo u sprawuje bezpo redni nadzór nad biblioteka szkoln poprzez:
ciw obsad personaln biblioteki,
odpowiednie wyposa one pomieszczenie warunkuj ce prawid ow prac ,
realizacj

zada

edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii

informacyjnej,
zapewnienie rodków finansowych na dzia alno

biblioteki,

zarz dzanie kontroli zbiorów (skontrum) biblioteki,
dba

o protokolarne przekazywanie zbiorów przy zmianie pracownika,

ustalanie

trybu

post powania

zapewniaj cego

zwrot

wypo yczonych

dokumentów bibliotecznych w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem,
inspirowanie

wspó pracy

grona

pedagogicznego

z

bibliotek

w

celu

wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w
przygotowaniu uczniów do samokszta cenia i rozwijania ich kultury czytelniczej,
zatwierdzenie tygodniowego rozk adu zaj

biblioteki,

hospitacj i ocen pracy nauczycieli bibliotekarzy,
stwarzanie mo liwo ci doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy,

2. Do obowi zków nauczycieli i wychowawców nale y:
znajomo

zbiorów dotycz cych nauczanego przedmiotu i sprawowanej funkcji,

wspó praca w gromadzeniu i selekcji zbiorów,
wspó udzia w zakresie edukacji samokszta ceniowej uczniów w rozwijaniu ich
kultury czytelniczej, mi dzy innymi przez stosowanie ró nych form pracy ze
zbiorami bibliotecznymi na zaj ciach lekcyjnych oraz wdra anie uczniów do
samodzielnych poszukiwa bibliotecznych i bibliograficznych,
wspó praca z bibliotek w rozbudzaniu potrzeb czytania u uczniów stroni cych od
ksi ki i biblioteki,
wykrywanie przyczyn braku potrzeb czytania przez uczniów,
kszta towanie nawyku korzystania z biblioteki szkolnej,
pomoc w egzekwowaniu zwrotów ksi ek do biblioteki i rozlicze za ksi ki
zagubione lub zniszczone.
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3. Do obowi zków nauczycieli bibliotekarzy nale y:
a) praca pedagogiczna:
udost pnianie zbiorów,
pomoc w poszukiwaniu informacji,
indywidualne doradztwo w doborze lektur,
pomoc w samokszta ceniu,
realizacja programu cie ek edukacyjnych, w szczególno ci cie ki czytelniczomedialnej przy wspó pracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych
przedmiotów,
prowadzenie ró norodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy,
wystawy, imprezy czytelnicze i szkolne),
b) praca wychowawcza z m odzie

wynikaj ca z realizacji szkolnych programów

wychowawczych poprzez w czenie si

do dzia

z zakresu profilaktyki

prozdrowotnej, ekologii, przeciwdzia ania uzale nieniom...
c) praca organizacyjna:
gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami Zespo u,
ewidencja i opracowanie zbiorów,
selekcja zbiorów zb dnych i zniszczonych,
przeprowadzanie kontroli zbiorów -skontrum co 5 latu
konserwacja zbiorów,
prowadzenie katalogów alfabetycznego i rzeczowego,
wspó praca z innymi bibliotekami (szkolnymi, naukowymi),
aktualizacja dokumentacji, planowanie, sprawozdawczo ,
d) czas pracy biblioteki:
biblioteka udost pnia swoje zbiory w czasie trwania zaj

dydaktycznych

zgodnie z organizacj roku szkolnego,
okres udost pniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania
w bibliotece skontrum,
czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem Zespo u,
jeden dzie w tygodniu nauczyciel bibliotekarz przeznacza na prace zwi zane
z zakupem, opracowaniem i konserwacj zbiorów oraz na samokszta cenie
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i doskonalenie zawodowe- w zwi zku z czym biblioteka czynna jest do godz.
11:00
harmonogram pracy biblioteki wywieszony jest na drzwiach,

Zasady udost pniania i korzystania z biblioteki okre la regulamin dla czytelników
(Za cznik nr 1) Regulaminu Biblioteki Szkolnej oraz regulamin korzystania ze stanowisk
komputerowych.
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ZA

CZNIK NR 1

Do Regulaminu Biblioteki

REGULAMIN DLA CZYTELNIKÓW

1. Biblioteka s

y wszystkim uczniom. nauczycielom i innym pracownikom szko y.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece ksi ek i czasopism mo na korzysta :
wypo yczaj c

je

do

domu

(lektury

szkolne.

literatura

pi kne.

ksi ki

popularnonaukowe),
czytaj c lub korzystaj c na miejscu (ksi gozbiór podr czny. czasopisma),
wypo yczaj c lub czytaj c w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do
dyspozycji nauczyciela),
3. Biblioteka czynna jest od wrze nia do czerwca wszystkie dni tygodnia pracy.
4. Korzystanie z biblioteki jest bezp atne.
5. Czytelnik mo e wypo yczy ksi ki tylko na swoje nazwisko.
6. Jednorazowo mo na wypo yczy 3 ksi ki na okres 3 tygodni, a za zgod bibliotekarza
dodatkowe, konieczne do realizacji zada edukacyjnych.. Przeczytane ksi ki powinny
by w terminie zwrócone, gdy czekaj na nie inni czytelnicy.
7. Czytelnik mo e prosi o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
8. Je eli ucze nie rozliczy si z bibliotek na koniec roku szkolnego, bibliotekarz mo e
odmówi wypo yczenia , a do zwrotu ksi ek przetrzymywanych.
9. Nauczyciele mog zwróci si o wypo yczenie mi dzybiblioteczne za po rednictwem
Biblioteki Pedagogicznej.
10. Zbiory biblioteki s wspóln w asno ci . Wypo yczone ksi ki nale y chroni przed
zniszczeniem i zgubieniem.
11. Ucze , który zgubi zniszczy ksi

musi odkupi tak sam lub inn wskazan przez

nauczyciela-bibliotekarza o warto ci odpowiadaj cej aktualnej cenie ksi ki zagubionej.
12. Wszystkie materia y biblioteczne musz

wróci

do biblioteki przed ko cem roku

szkolnego.
13. Czytelnicy opuszczaj cy szkol (uczniowie, pracownicy) zobowi zani s do podpisania
przez bibliotekarza karty obiegowej potwierdzaj cej zwrot materia ów bibliotecznych.
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REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

1. Do bezp atnego korzystania z Pracowni Multimedialnej uprawnieni s

pracownicy

i uczniowie Zespo u Szkó Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
2. Pracownia Multimedialna jest dost pna w godzinach otwarcia biblioteki
3. Stanowiska komputerowe w bibliotece zosta y zainstalowane do poszukiwa
za

pomoc

sieci

Internet.

S

y

do

wyszukiwania

ród owych
informacji

o charakterze edukacyjnym.
4. Praca przy komputerze mo liwa jest po otrzymaniu zgody dy uruj cego nauczyciela
bibliotekarza.
5. Wszyscy u ytkownicy zobowi zani s do wpisania si do zeszytu z podaniem godzin
pracy przy komputerze.
6. Przy stanowisku komputerowym pracuje l osoba.
7. Istnieje mo liwo
8.

rezerwacji komputera na nast pny dzie (l godz.).

ytkownicy komputera zobowi zani s do korzystania z niego, zgodnie z jego
przeznaczeniem tzn. w celach edukacyjnych.

9. Nie mo na wykorzystywa

komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji

(e-mail) , ( gadu-gadu) lub do gier i zabaw.
10. Zabrania si

wykonywania czynno ci naruszaj cych prawa autorskie twórców lub

dystrybutorów oprogramowania i w jakikolwiek sposób naruszaj cych polskie prawo.
11. NIE

WOLNO!

Wgrywa

w asnych

programów,

kasowa

zainstalowanych,

przeprowadza konfiguracji komputerów.
12. NIE WOLNO ! Wykonywa

adnych po cze technicznych bez zgody nauczyciela (np.

czy i roz czy kabli zasilaj cych)
13. Zabrania si wk adania w asnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela.
14. Zabrania si

wchodzi

na strony internetowe propaguj ce tre ci ami ce prawo

(pornografia, dyskryminacja rasowa, religijna, propagowanie przemocy itp.)
15. Wszelkie uszkodzenia i nieprawid owo ci w pracy komputera nale y zg asza
natychmiast nauczycielowi bibliotekarzowi.
16. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprz tu komputerowego i oprogramowania
odpowiada ( finansowo ) u ytkownik.
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17. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowi zuj cych zasad nauczyciel ma prawo do
natychmiastowego przerwania sesji u ytkownika.

18. Za naruszenie regulaminu b

stosowane kary (np. zaka korzystania z komputera

przez okre lony czas).
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