Przydział czynności dla bibliotekarza
w ZSzP15 w Rybniku w r. szkol. 2017/2018
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz.674 ze zm.) - art. 42
ust. 3


Ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 ze
zm.) - art. 38 pkt 6.



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 10.



Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 4 czerwca 1997 r. w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza (M.P. z 1997 r. Nr 36, poz. 348).

1. Nauczyciel pełniący funkcję bibliotekarza szkolnego jest zobowiązany znać przepisy
prawa oświatowego dot. działalności biblioteki szkolnej, w tym także Ustawę z dn. 04
czerwca 1997r. o bibliotekach szkolnych oraz treści Statutu Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 15 w Rybniku.
2. Co roku do 15 września zobowiązany jest przedstawić plan pracy realizujący zadania
szkoły wynikające z Programu wychowawczo-profilaktycznego, Planu rozwoju szkoły
oraz zadań wypływających z potrzeb ucznia, rodziców i środowiska.
3. W planie pracy nauczyciel – bibliotekarz winien ponadto uwzględnić:
- dbałość o wygląd estetyczny pomieszczenia biblioteki,
- wzbogacanie księgozbioru poprzez poszukiwanie środków na ten cel w postaci dodatkowych programów wspierających finanse na zakup pomocy dydaktycznych,
- systematyczną, wizualną informację o stanie czytelnictwa i nowościach księgozbioru, bieżących informacji dot. nauki, sztuki, kultury
- rozwijanie wśród dzieci zamiłowania do książek, jako skarbnicy wiedzy,
- rozwój czytelnictwa poprzez systematyczny monitoring, w tym także współpracę
z wychowawcami w procesie edukacji czytelniczej, realizacji programu „Cała Polska
Czyta Dzieciom”, rozszerzyć ofertę pracy w tym zakresie o przedszkole i współtworzące Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 15 w Rybniku
- zastosowanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi z wykorzystaniem biblioteki,
- koordynowanie działalności szkoły w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej
(ścisła współpraca z Samorządem Uczniowskim, współpraca z nauczycielami w organizacji wyjazdów uczniów na spektakle teatralne i kinowe, wizyty w muzeum itp.)
- rozszerzenie działalności bibliotekarza w zakresie organizacji zajęć przygotowawczych uczniów kl. VI do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej
-opracowanie strony internetowej biblioteki ( BIP) wraz z bieżącym informatorem dot.
działalności tego obszaru pracy szkoły.

4. Czas pracy bibliotekarza w wymiarze ½ etatu musi być uwzględniony z dyrektorem
szkoły i dostosowany do rzeczywistych potrzeb czytelników.
5. Bibliotekarz zobowiązany jest do wykonania poleceń dyrektora szkoły związanych
z działalnością biblioteki i czytelni w szkole oraz ściśle współpracować z wszystkimi
nauczycielami, pedagogiem szkolnym, by skutecznie realizować koncepcję pracy
szkoły.
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