ROK SZKOLNY 2019/2020

REGULAMIN
AKTYWU BIBLIOTECZNEGO
Opiekun Aktywu Bibliotecznego:
mgr Agnieszka Oleszycka

1.Podstawowe obowiązki członka
Aktywu Bibliotecznego:
- Znajomość i rzetelne wykonywanie obowiązków
wynikających ze członkostwa w aktywie
- Angażowanie się w działalność na rzecz
promocji czytelnictwa i działalności biblioteki
szkolnej
- Prowadzenie warsztatów biblioterapeutycznych
w przedszkolach
- Organizowanie prac w aktywie w taki sposób by
nie kolidowały z obowiązkami ucznia.
2. Prawa członka Aktywu Bibliotecznego
- Dobrowolność przynależności do aktywu
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- Pogłębianie i poszerzanie zainteresowań,
poprzez dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz
Internetu
- Zwiększony limit wypożyczeń książkowych
- Proponowanie działań podejmowanych przez
aktyw biblioteczny
- Uzyskanie nagrody za wyróżniającą się pracę
waktywie bibliotecznym.
3. Zakres zadań aktywu bibliotecznego
- Poznawanie źródeł informacji o książkach
- Rozwijanie własnych zainteresowań, poprzez
pogłębianie swej wiedzy na dany temat
- Rozwijanie umiejętności poszukiwania
wiadomości w różnych źródłach informacji
- Wykonywanie prostych prac bibliotecznotechnicznych: segregowanie i układanie książek
na regałach, pomoc w archiwizacji imprez
szkolnych (kroniki szkolne), na bieżąco
aktualizowanie strony biblioteki na facebooku,
zmienianie wystroju w gablotach szkolnych,
segregowanie księgozbioru do odpisu, pomoc w
przygotowaniu gablot szkolnych, pomoc w
zaznaczaniu ważnych dni zgodnie z kalendarzem
szkolnym, pomoc w przygotowywaniu dekoracji
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na uroczystości szkolne, wspólne ustalanie akcji
na terenie szkoły lub poza szkołą (np.
Bookcrosing, Narodowe Czytanie),
- współpraca z Biblioteką Publiczną,
- udział w wyjazdach edukacyjnych biblioteki
szkolnej (np. Targi Książki),
- dyżury na przerwach w bibliotece szkolnej,
pomoc w wypożyczaniu i obsłudze uczniów,
- warsztaty biblioterapeutyczne w
przedszkolach (rozwijanie zamiłowania do
czytania książek, mających na celu
przekazywanie informacji jak dziecko powinno
radzić sobie zproblemami w wieku
przedszkolnych iszkolnym bazując na
bajkoterapii).
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Aktyw Biblioteczny
1. Patrycja Horowska – 2ab
2. Joanna Kostrzewa – 2ab
3. Kamila Romanek – 2ab
4. Anna Homa – 2th
5. Zuzanna Główczyk – 2ab
6. Gabriela Miazga 1AG
7. Aleksandra Wachna 1Ag
8.Zuzanna Bołoz 1ABP
9.Ewelina Krzempek 1EGG
10.Ewelina Franczyk 1EGG
11.Karolina Polańska 1EGG
12.Anna Homa 2TH
13.Oliwia Czernecka 1TBG
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