Uchwała Nr 7/16-17
Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Radomiu, ul. Żeromskiego 10
z dnia 17 stycznia 2017 roku
w sprawie zmian w statucie I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943, ze zm.) Rada Pedagogiczna
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu uchwala, co następuje:
Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
uchwala, co następuje:

§1
W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian:
1. W rozdziale 10 , § 51 ust. 1 zmienia brzmienie na:
1. „Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, która:
a) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły we współpracy z uczniami,
nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi bibliotekami,
b) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę
czytelniczą,
c) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia
u uczniów nawyk czytania i uczenia się,
d) przysposabia uczniów do samokształcenia i przygotowuje do korzystania z różnych źródeł
informacji oraz bibliotek
e) tworzy
warunki
do
poszukiwania,
porządkowania,
krytycznej
selekcji
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się
technologią informacyjną,
f) stanowi ośrodek informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych gromadzonych
w szkole,
g) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na
zajęciach z uczniami,
h) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,
i) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,
j) służy udostępnianiu książek i innych źródeł informacji.”

2. W Rozdziale 10 , § 51 ustęp 2 lit. b zmienia brzmienie na:
„nauczyciele i pracownicy szkoły - zatrudnieni w I LO,”
3. W Rozdziale 10 , § 51 ustęp 6 zmienia brzmienie na:

„Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
a) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
b) indywidualne doradztwo w doborze lektury,
c) udzielanie informacji,
d) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,
e) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa rozwijających wrażliwość
kulturową i społeczną (wystawki, konkursy, imprezy czytelnicze),
f) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych
związanych z książką i innymi nośnikami informacji - rozbudzanie i rozwijanie
indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku
czytania i uczenia się,
g) pomoc w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu informacji z różnych źródeł oraz
w efektywnym posługiwaniu się technologią informacyjną,
h) udostępnianie sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w procesie dydaktycznowychowawczym,
i) realizacja programu „Edukacja czytelnicza i medialna”,
j) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilami kształcenia,
k) ewidencja i opracowanie zbiorów zgodnie z normami zasad ewidencji materiałów
bibliotecznych,
l) selekcja zbiorów,
m) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki
tematyczne itp.),
n) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy, sprawozdania,
planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa – dzienna, półroczna, roczna),
o) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
p) wprowadzanie danych do programu stosowanego w bibliotece,
q) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,
r) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością szkoły,
s) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami klas,
t) współpraca z innymi bibliotekami i placówkami upowszechniania kultury na zasadzie
uczestnictwa lub współorganizacji wydarzeń kulturalnych i imprez oświatowych,
u) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej i doskonalenie warsztatu pracy.”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej Szkoły
Wyniki głosowania:
Za – 31
Przeciw - 0
Wstrzymało - 0
Liczba osób obecnych na sali w czasie głosowania – 31
Ogółem członków Rady Pedagogicznej - 39

