Wyciąg ze Statutu ZPSM im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie
Rozdział 2
ORGANIZACJA BIBLIOTEKI ZPSM
§ 13.
1.

W Szkole funkcjonuje Biblioteka, która jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, stanowiącą szkolne centrum informacji;

2.

W skład Biblioteki wchodzą:
1) wypożyczalnia;
2) czytelnia;
3) Multimedialne Centrum Informacji (MCI);
4) Biblioteka Cyfrowa, udostępniająca zbiory przechowywane w formie elektronicznej;
5) miejsce opracowywania i przechowywania zbiorów.

3.

Do zadań Biblioteki ZPSM w szczególności należy:
1) gromadzenie i udostępniania podręczników (muzycznych oraz ogólnokształcących), materiałów edukacyjnych i
materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, w tym w szczególności – druków muzycznych, lektur
szkolnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnokształcącego, wydawnictw zwartych i ciągłych z
zakresu muzykologii i teorii muzyki oraz materiałów innych potrzebnych w procesie edukacyjnym Szkoły;
2) tworzenie warunków umożliwiających efektywne posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
poprzez prowadzenie i opiekę nad Multimedialnym Centrum Informacji Szkoły;
3) rozbudzanie i rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i
uczenia się;
4) we współpracy z innymi nauczycielami, organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i
społeczną uczniów.

4.

Biblioteka ZPSM pełniąc funkcję szkolnego centrum informacji, gromadzi także i udostępnia dokumenty pracy Szkoły, w
szczególności Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

5.

Biblioteka ZPSM przeprowadza inwentaryzację swoich zbiorów metodą skontrum, z określoną w przepisach wydanych na
podstawie ustawy o bibliotekach.

6.

Dostępność do zbiorów Biblioteki ZPSM dostosowana jest do przedpołudniowego i popołudniowego trybu pracy Szkoły.

7.

Pracownikiem Biblioteki ZPSM jest w pełni wykwalifikowany nauczyciel-bibliotekarz, który wg przydziału obowiązków
realizuje swoje zadania w szczególności przez:
1) gromadzenie, opracowanie techniczne i merytoryczne oraz konserwację zbiorów, w tym także dokumentacji szkolnej;
2) udostępnianie zasobów biblioteki;
3) indywidualną pracę z czytelnikiem polegającą na udzielaniu pomocy w wyszukiwaniu, wartościowaniu i opracowywaniu
informacji – z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnej;
4) podejmowanie działań związanych z edukacją czytelniczą i medialną uczniów ZSM;
5) opiekę nad czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacji;
6) kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku Szkoły we współpracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
7) dokumentowanie pracy biblioteki poprzez przedstawienie Dyrektorowi Szkoły sprawozdania na koniec każdego roku
szkolnego.

8.

Biblioteka – dysponując aktualnymi zbiorami zarówno w postaci księgozbioru jak i zasobów multimedialnych – wspomaga
realizację celów kształcenia każdego przedmiotu nauczanego w ZPSM.

9.

Współpraca uczniów z Biblioteką ZPSM zakłada możliwość korzystania przez nich ze zgromadzonych zbiorów na zasadach
określonych w Regulaminie Biblioteki ZPSM. Biblioteka stwarza możliwość pomocy uczniom udzielanej przez nauczyciela
bibliotekarza:
1) w wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i wykorzystywaniu informacji;

2)
3)
4)

w uczeniu się;
w przygotowywaniu się do zajęć;
w rozwijaniu kompetencji czytelniczych.

10. Współpraca nauczycieli ZPSM z Biblioteką ZPSM opiera się na:
1) wykorzystywaniu w realizacji programów nauczania i wychowania zasobów Biblioteki ZPSM;
2) korzystaniu ze wsparcia nauczyciela bibliotekarza w procesie edukacyjnym i wychowawczym;
3) wykorzystywania zbiorów Biblioteki ZPSM do celów doskonalenia zawodowego nauczycieli – w tym także korzystanie z
możliwości wypożyczeń międzybibliotecznych.
Współpraca ta ma na celu wszechstronne przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania,
selekcjonowania i wykorzystywania informacji.
11. Rodzice, współpracując z Biblioteką, mogą korzystać z informacji udostępnianej w ramach szkolnego centrum informacji.
Korzystając z zasobów Biblioteki ZPSM mogą także szukać wsparcia dla siebie i swych dzieci w procesie edukacji i
wychowania.
12. Biblioteka ZPSM współpracuje w szczególności z Książnicą Pomorską, Akademią Sztuki oraz z Biblioteką Pedagogiczną ZCDNu
w Szczecinie. Warunki współpracy określają odrębne dokumenty.

