
  Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  16/2016/2017 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

im. Henryka Pobożnego 
w Legnicy 

z  15 marca 2017 r. 
w sprawie zmiany  

STATUTU 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

im. Henryka Pobożnego 
w Legnicy 

Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 
września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami) oraz § 56 ust. 5 Statutu Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 
W Statucie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego  
w Legnicy uchwalonym Uchwałą Rady Pedagogicznej  Nr 15/2016/2017 z 1 lutego 2017 r. 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 83 ust.1. otrzymuje brzmienie: „Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną 
pracownią szkolną, służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 
zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczyciela, poszukiwaniu wiedzy pedagogicznej, popularyzowaniu wiedzy 
pedagogicznej wśród rodziców (opiekunów prawnych), upowszechnianiu źródeł 
wiedzy o regionie.”  

2) w § 83 ust. 2. otrzymuje brzmienie: „W skład biblioteki szkolnej wchodzą: 
1) wypożyczalnia; 

2) czytelnia; 

3) czytelnia multimedialna.” 
3) w § 84 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „ Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą 

nieodpłatnie korzystać: 
1) uczniowie; 
2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły; 
3) rodzice (opiekunowie prawni); 
4) inne osoby - za zgodą dyrektora szkoły.” 

4) w § 84 uchyla się ust. 2. 

5) w § 84 dodaje się ust. 2. w brzmieniu: „Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia 
gromadzenie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują 



dokumenty piśmiennicze  i materiały audiowizualne niezbędne do realizacji zadań  
statutowych szkoły.” 

6) w § 84 ust. 5. otrzymuje brzmienie: „Zasady wypożyczania zbiorów bibliotecznych 
oraz korzystania z nich na miejscu, a także zwrotu należności za materiały zniszczone 
i zagubione, określone są szczegółowo w regulaminie wypożyczalni i czytelni, 
zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.” 

7) w § 85 w ust. 1. pkt 1) otrzymuje brzmienie: „zapewnia odpowiednie pomieszczenia 
na bibliotekę szkolną, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej 
działalność;” 

8) w § 85 w ust. 1. pkt 2) otrzymuje brzmienie: „zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;” 

9) w § 85 uchyla się w ust. 1. pkt 3) 

10) w § 85 dodaje się w ust. 1. pkt 3) w brzmieniu: „wydaje decyzje w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem 
aktualnych przepisów.” 

11)  w § 85 w ust. 1. pkt 4) otrzymuje brzmienie: „zatwierdza regulamin biblioteki 
szkolnej i czytelni;” 

12) w § 85 w ust. 1. dodaje się pkt 6) w brzmieniu: „obserwuje i ocenia pracę biblioteki 
szkolnej.” 

13) w § 85 uchyla się ust. 2. 

14) w § 85 dodaje się ust. 2. w brzmieniu: „Nauczyciele i wychowawcy: 

1) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb  
i zainteresowań czytelniczych uczniów;                          

2) współuczestniczą w edukacji samokształceniowej uczniów; 
3) znają zbiory biblioteki szkolnej w zakresie nauczanego przedmiotu; 
4) zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów bibliotecznych; 
5) współpracują w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki szkolnej.” 
15) w § 85 uchyla się ust. 3. 

16) w § 86 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Zadania biblioteki szkolnej: 

1) biblioteka szkolna gromadzi i udostępnia materiały niezbędne do realizacji procesu 
nauczania, w tym podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;  

2) biblioteka szkolna tworzy warunki do efektywnego korzystania i posługiwania się 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 



3) biblioteka szkolna rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz 
wyrabia   i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się; 

4) biblioteka szkolna organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową 
i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej  
i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych 
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; 

5)  biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami (opiekunami 
prawnymi) oraz innymi bibliotekami na terenie miasta Legnicy.” 

17) w § 87 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Zadania nauczyciela - bibliotekarza szkolnego: 
1) w zakresie gromadzenia i udostępniania materiałów niezbędnych do realizacji 
procesu nauczania, w tym podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów 
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych bibliotekarz: 
a) udostępnia zbiory biblioteczne podczas zajęć szkolnych i po ich zakończeniu; 
b) umożliwia wypożyczenie zbiorów bibliotecznych na czas ferii zimowych  

i wakacji; 
c) gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne zgodnie   

z zapotrzebowaniem nauczycieli, uczniów, rodziców (opiekunów prawnych);  
d) analizuje obowiązujące programy nauczania;  
e) zapewnia uczniom, nauczycielom, rodzicom (opiekunom prawnym) dostęp do 

podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną; 
2) w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania  
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 
technologią informacyjną bibliotekarz:  
a) udziela informacji na temat posiadanych zbiorów;  
b) udziela porad i pomocy w wyborach czytelniczych;  
c) udziela pomocy w korzystaniu z Internetu.  
d) zapoznaje czytelników z komputerowym systemem wyszukiwania informacji; 
e) systematycznie tworzy i aktualizuje warsztat informacyjny biblioteki szkolnej; 
f) poszerza zbiory biblioteczne o nieksiążkowe nośniki informacji; 
g) udostępnia nauczycielom pomoc dydaktyczną w postaci multimedialnych 

programów edukacyjnych; 
h) wykorzystuje w pracy z uczniami zasoby Internetu; 
i) udziela instruktażu uczniom korzystającym w bibliotece z komputera   z dostępem 

do Internetu podczas ich pracy związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem, 
przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji. 

3) w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań 
uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się 
bibliotekarz:  
a) proponuje pozycje czytelnicze zgodne z zainteresowaniami ucznia, przekonuje do 

czytania nowości;  
b) prowadzi rozmowy indywidualne i wymianę doświadczeń czytelniczych między 

uczniami;  
c) umiejętnie planuje zakupy, śledzi rynek wydawniczy, uzupełnia zbiory 

biblioteczne o pozycje oczekiwane przez czytelników; 



d) promuje księgozbiór pozalekturowy oraz nowości wydawnicze   i biblioteczne, 
rekomenduje wartościowe książki, udziela porad  i informacji bibliotecznych; 

e) rozpoznaje i zaspakaja, w ramach możliwości, zgłoszone potrzeby czytelnicze  
i informacyjne; 

f) podejmuje różne formy indywidualnej pracy z uczniami z zakresu edukacji 
czytelniczej, nabywania sprawności w samodzielnym wzbogaceniu wiedzy, 
przezwyciężaniu trudności w nauce; 

g) rozbudza wrażliwość na piękno języka polskiego, motywuje do poznawania 
literatury i różnych tekstów kultury (np. organizowanie spotkań literackich, 
konkursów pięknego czytania, rozmowy, ankiety, propagowanie form wizualnych 
promujących czytelnictwo); 

h) promuje księgozbiór pozalekturowy i nowości wydawnicze i biblioteczne, 
rekomenduje wartościowe książki, udziela porad i informacji bibliotecznych. 

4) w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość 
kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości 
narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości 
etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym bibliotekarz:  
a) współpracuje z innymi nauczycielami przy organizacji szkolnych 

          i pozaszkolnych uroczystości i imprez kulturalnych;  
b) bierze udział w akcjach społecznych organizowanych w szkole, reklamuje je  

w bibliotece;  
c) dostarcza uczniom i nauczycielom stosowne materiały i umożliwia  

          poszukiwanie inspiracji w zbiorach bibliotecznych;  
d) gromadzi odpowiednie zbiory tematyczne; 
e) informuje o wydarzeniach kulturalnych w regionie; 
f) prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa ( wyjścia do innych 

bibliotek na terenie miasta, wystawy tematyczne  i okolicznościowe, spotkania 
literackie); 

g) wspiera projekty kulturowe, gromadzi odpowiednie zbiory tematyczne; 
h) organizuje konkursy czytelnicze, fotograficzne i plastyczne; 
i) współpracuje z innymi bibliotekami na terenie miasta Legnicy w zakresie 

realizacji zadań statutowych szkoły, w szczególności edukacji czytelniczo-
medialnej i regionalnej.” 

  
18) w § 87 dodaje się ust. 2. w brzmieniu: „Obowiązki nauczyciela bibliotekarza 

obejmują: 
1)   współpracę z uczniami poprzez:   
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych  

z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposabianie 
ich do samokształcenia;  

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, w tym  z Internetu oraz 
z sieci bibliotek i ośrodków informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej;  

c) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury uczniów;  
d) udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyborze zawodu;  
e) rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji  



czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników   przyczyn braku 
potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu;  
f) otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach 

czytelniczych;  
g) okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty 

wychowawcze, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;  
h) wdrażanie czytelników do poszanowania zbiorów bibliotecznych; 
i) porady w sprawie doboru literatury na olimpiady i konkursy przedmiotowe; 
j) udzielanie wsparcia dydaktycznego i wychowawczego; 
k) uzgadnianie zakupów nowości; 
l) indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi. 

2) współpracę z nauczycielami poprzez:  
a) udzielanie pomocy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w doskonaleniu 

zawodowym, w dokształcaniu się i pracy twórczej;  
b) uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska przez  
gromadzenie, udostępnianie i popularyzowanie zbiorów z dziedziny   wychowania;  
c) współdziałanie z nauczycielami i pedagogiem szkolnym  w rozpoznawaniu  

uzdolnień i zainteresowań uczniów, ich osiągnięć 
          i trudności w nauce i zaburzeń w zachowaniu;  

d) wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic  w intelektualnym  
i kulturalnym rozwoju młodzieży z różnych środowisk społecznych;  

e) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów; 
f) wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic w intelektualnym  

i kulturalnym rozwoju młodzieży z różnych środowisk społecznych;  
g) wspieranie nauczycieli w organizacji konkursów, olimpiad i uroczystości 

szkolnych;  
h) gromadzenie zbiorów według zgłaszanych potrzeb. 

3) współpracę z rodzicami poprzez:  
a) zapewnienie rodzicom swobodnego i stałego dostępu do informacji na temat 

czytelnictwa swojego dziecka na podstawie posiadanej dokumentacji;  
b) pomoc w doborze lektury dla ucznia, wypożyczeniu potrzebnych materiałów;  
c) udostępnienie rodzicom księgozbioru bibliotecznego; 
d) popularyzacja czytelnictwa wśród rodziców( opiekunów prawnych); 
e) współpracę w zakresie wzbogacania zbiorów biblioteki szkolnej; 
f) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów; 
g) wspieranie przez Radę Rodziców działalności bibliotecznej. 

4) współpracę z innymi bibliotekami poprzez:  
a) wymianę wiedzy i doświadczeń –udział w szkoleniach i warsztatach. 
b) popularyzację oferty czytelniczo-edukacyjnej innych bibliotek na terenie szkoły; 
c) uczestnictwo w spotkaniach literackich i konkursach organizowanych przez 

biblioteki na terenie miasta Legnicy; 
d) udział w spotkaniach literackich, lekcjach bibliotecznych i imprez czytelniczych 

zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny; 
e) promowanie imprez przez inne biblioteki na terenie miasta Legnicy;  



      5) pracę organizacyjno-techniczną poprzez:  
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły; 
b) ewidencję zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
c) systematyczną selekcję książek i materiałów zniszczonych - konserwowanie 

zbiorów bibliotecznych; 
d) opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej (planowanie, 

sprawozdawczość); 
e) prowadzenie bieżącej dokumentacji pracy biblioteki szkolnej; 
f) wykorzystywanie technologii informacyjnej; 
g) udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych; 
h) czuwanie nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu i pomoc w prawidłowym 

korzystaniu z technologii informacyjnej; 
i) sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi na zajęcia, nieuczestniczących  

w lekcjach religii; 
j) udzielanie Radzie Pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku, informacji o pracy 

biblioteki szkolnej i stanie czytelnictwa.” 
19) w § 88 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „ Biblioteka szkolna jest czynna w każdym dniu 

zajęć szkolnych.” 

20) w § 88 dodaje się ust. 3. w brzmieniu: „Biblioteka szkolna umożliwia wypożyczenia 
zbiorów bibliotecznych na czas ferii zimowych i wakacji.” 

21) w § 88 dodaje się ust. 4. w brzmieniu: „Szczegółowe warunki korzystania przez 
uczniów, nauczycieli,  rodziców (opiekunów prawnych) ze zbiorów bibliotecznych 
określa regulamin biblioteki szkolnej zatwierdzony przez dyrektora szkoły.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
                                                                                      

  

Przewodniczący  

Rady Pedagogicznej 


