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Aneks nr 1 z dn. 15 lutego 2017 r. 
 
Rozdział IV § 11 Statutu Szkoły Podstawowej nr 36   otrzymuje brzmienie: 
 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka, która stwarza warunki do: 
 

a) realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,  
b) edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci, przygotowując  je wszechstronnie  

do życia w społeczeństwie, 
c) poszukiwania, porządkowania, wykorzystania informacji z różnych źródeł, 
d) efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
e) rozbudzania i rozwijania potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych 

z nauką szkolną i zainteresowaniami uczniów, 
f) wpływania na potrzeby i poziom kompetencji czytelniczych swoich 

użytkowników, udzielania pomocy w przezwyciężaniu ich braku, 
g) kształtowania i pogłębiania nawyku czytania i uczenia się,  
h) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną uczniów,  
i) kształcenia i doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, 
j) wspierania rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

poprzez wskazywanie literatury pedagogicznej. 
 

2. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu oraz 
wypożyczanie ich poza bibliotekę, sprzyja efektywnemu posługiwaniu się technologią 
informacyjną jak również prowadzeniu zajęć dydaktycznych z uczniami.  

 
3. W bibliotece szkolnej są gromadzone: podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 
 
4. Z biblioteki korzystają: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz 

absolwenci szkoły i inne osoby, za zgodą dyrektora szkoły i pracowników biblioteki. 
 

5.   Bibliotekarze, w miarę możliwości kadrowych:  
 

a) są zobowiązani są do gromadzenia zbiorów w oparciu sugestie nauczycieli 
szkoły, uczniów, rodziców, 

b) stwarzają warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjną, 

c) przygotowują do  świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków 
masowej komunikacji, 

d) rozbudzają i rozwijają indywidualne zainteresowania uczniów, kształtując  
i pogłębiając nawyk czytania i uczenia się, 

e) organizują różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową  
i społeczną,  

f) kształtują postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego  
w związku z globalizacją kultury, 

g) współpracują z uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie bogacenia 
księgozbioru oraz planowania zajęć w bibliotece, 
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h) nawiązują współpracę z innymi placówkami bibliotecznymi, organizując 
lekcje biblioteczne w bibliotekach różnego typu, 

i) informują nauczycieli i uczniów o nowościach wydawniczych, 
j) prowadzą różne formy zajęć czytelniczych, czyli: konkursy, wystawy, 

wycieczki do obiektów kultury, lekcje biblioteczne, 
k) organizują kiermasze używanych podręczników , 
l) przygotowują bazę i podnoszą swoje kwalifikacje w celu skomputeryzowania 

pracy biblioteki, 
m) dokumentują swoją pracę, prowadząc dziennik zajęć biblioteki.  

 
Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej doprecyzowuje Regulamin pracy biblioteki, 
w którym znajdują się prawa i obowiązki użytkowników , warunki na jakich można 
wypożyczać dokumenty i konsekwencje w przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu 
oraz Szkolny regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych. 
 


