UCHWAŁA nr 10/2016/2017
Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Jasienicy
z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie zmian w Statucie szkoły

Na podstawie art. 42, ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami
Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:
§1
Zmienione zostają zapisy w Statucie szkoły. Otrzymują one następujące brzmienie:
1. W § 23 ust. 3 dodano punkty dotyczące zadań biblioteki wobec uczniów i nauczycieli, który
brzmi:
3. Biblioteka szkolna spełnia następujące funkcje i zadania wobec uczniów, nauczycieli i
rodziców:
1) służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie
nauczycieli;
2) jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz
oraz inni nauczyciele, korzystając ze zgromadzonych zbiorów;
3) pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów i nauczycieli;
4) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom
wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej ;
5) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów;
6) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli;
7) współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie
wychowania czytelniczego.
8) udziela rodzicom indywidualnych informacji i porad dotyczących podręczników, lektur,
zainteresowań czytelniczych oraz spraw wychowawczych,
9) współpracuje z rodzicami przy organizacji imprez bibliotecznych,

10) służy udostępnianiu dokumentacji dotyczącej prawa wewnętrznego szkoły,
11) umożliwia dostęp do internetu i księgozbioru podręcznego.
2. Dodano § 23 ust 9, który brzmi:
9. Zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami gimnazjum, uwzględniają
w szczególności zadania w zakresie:
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji;
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
3. Dodano w § 23 ust. 10 w brzmieniu:
10) Współpraca biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami polega na:
1) wymianie informacji o zbiorach bibliotecznych
2) możliwości uczestniczenia nauczyciela bibliotekarza w warsztatach metodycznych
organizowanych przez biblioteki pedagogiczne
3) uczestniczenie uczniów w konkursach ogłaszanych przez inne biblioteki oraz w
spotkaniach autorskich.

§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

