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Zapraszamy 
codziennie       

od godz. 800-1400

W środy biblioteka 
nieczynna!

BIBLIOTEKARZ  - mgr. Zdzisława Małyszko



 



• ok. 4700 woluminów

• 210 filmów na płytach 

DVD                           _i  

kasetach VHS

• czasopisma: „Polityka”, 

„Newsweek”,                          _„Forum”, 

„National Geographic”



- słowniki: j. polskiego i j. obcych
- encyklopedie: ogólne i specjalistyczne
- książki popularnonaukowe
- lektury 
-albumy
- literatura piękna: powieści obyczajowe,

   historyczne, fantastyczne, 
   reportaże, eseje, szkice,
   biografie, dzienniki, 
   pamiętniki, poezja i dramaty 



1. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają prawo do bezpłatnego korzystania ze 
zbiorów biblioteki.
2. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać: 

• wypożyczając je do domu
• czytając lub przeglądając na miejscu
• korzystając z nich w gabinetach przedmiotowych 

3. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory, 
chronienie ich przed zniszczeniem lub zagubieniem. 
4. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć trzy pozycje, a uczniowie przygotowujący się do 
konkursów, olimpiad itp. Ilość niezbędną do przygotowania. 
5. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów upływa po trzech tygodniach, może być 
przedłużony, jeśli nie ma innych czytelników oczekujących na tę pozycję. 
6. Uczniowie kończący naukę w szkole oraz nauczyciele, z którymi zostaje rozwiązana 
umowa o pracę, powinni podpisać kartę obiegową w bibliotece. 
7. Wypożyczone zbiory muszą zostać oddane do biblioteki przed końcem roku szkolnego. 
8. Wobec czytelników przetrzymujących książki bibliotekarz może zastosować sankcję w 
postaci okresowego wstrzymania wypożyczania. 
9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonej pozycji, czytelnik zobowiązany 
jest do odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez bibliotekarza. 



I. Wspieranie wszechstronnego rozwoju każdego 
ucznia. 
1. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych 

oraz zdolności poznawczych podczas korzystania ze zbiorów 
biblioteki szkolnej i jej warsztatu informacyjnego

2. rozpoznawanie i uwzględnianie potrzeb czytelniczych uczniów
3. kształcenie umiejętności dokonywania świadomej i wybiórczej 

selekcji w doborze źródeł informacji 
4. praca z uczniami zdolnymi i uczniami o dodatkowych 

potrzebach edukacyjnych 
5. kształtowanie postaw właściwego 

obcowania ze sztuką i literaturą 
oraz przygotowanie uczniów 
do odbioru różnych form przekazu 
(malarstwo, rzeźba, muzyka)



II. Wspieranie realizacji szkolnych programów:          
  wychowawczego i profilaktycznego
1.  wdrażanie po przestrzegania zasad dobrych obyczajów i kultury 

osobistej
2.  stała współpraca z wychowawcami i pedagogiem szkolnym 
3.  gromadzenie materiałów wspomagających pracę wychowawczą i   

profilaktyczną szkoły
4.  pomoc w przygotowaniu i realizacji imprez szkolnych, konkursów, 

akcji, itp. 
5.  prowadzenia działań biblioterapeutycznych, 
6.  promowanie idei wolontariatu 

(działanie w Szkolnym Kole Caritasu 
i programie „Starszy brat, starsza siostra”)



III. Współpraca i współdziałanie ze środowiskiem 
      szkolnym i pozaszkolnym.
1. uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
2. wspomaganie realizacji ścieżek między przedmiotowych ze 

szczególnym uwzględnieniem ścieżki czytelniczo-medialnej
3. współdziałanie z innymi bibliotekami w Sopocie
4. spotkania z ludźmi kultury i sztuki
5. propagowanie informacji o życiu kulturalnym trójmiasta
6. stałe kontakty z sopockimi szkołami, 

przedszkola na Brodwinie i 
parafią Zesłania Ducha Świętego

7. organizacja kiermaszu używanych 
podręczników 

8. organizacja Kiermaszu Świątecznego



Zapraszamy !!!
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