
Statut
Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu

Tekst jednolity

I Postanowienia ogólne

$11' Biblioteka Pedagogiczna w Radomir, ź-unu dalej ,,Biblioteką'' działa na podstawie
następujących aktów prawnych:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.łJ. z20I7r., poz. 59),2) Ustawy z dnia 7 wrzesnta 1991r. o systemie oświaty (t1. Dz. IJ. z 2016r., poz. 1943
ze zm.),

3) Ustawy z dnia26 stycznia I982r. _ KartaNauczyciela (t. j. Dz.IJ. 22017r., poz. Ilgg
ze zm.),

lutego 20I3r. w sprawie
pedagogicznych (Dz. U.

5) Rozporządzenia Ministra EdŃacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003r.
w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogic znei (Dz. IJ. z z0o3r.,
poz.825),

6) Ustawy zdnia2J czerwcaI997r. obibliotekach(tj. Dz.IJ.z21l2r.,poz.642),
7) niniejszego statutu.

2. Siedzlba Biblioteki znajduje się w Radomiuptzy ul. Kościus zki 5a.

]- Integralną częsc Biblioteki stanowią filie' które swoje siedziby mEą w: Grójcu,
Kozienicach, Lipsku, Pionkach, Szydłowcu' Zwoleniu.
4. Filie noszą nazwę: Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w ......
5. organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
!. \3dzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Mazowięcki Kurator oŚwiaty.
7. Biblioteka dziaŁaptzez cały rok i jest placówką, w której nie są przewidziaie ferie szkolne.

$2l' Biblioteka jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej.
2. Biblioteka działa w formie jednostki budzetowej i jej działalnosc finansowana jest
z budŻetu Woj ewództwa Mazowieckiego.
3. Bibliotekaprowadzi gospodarkę finansową na podstawie odrębnych przepisów.
4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan dochodów i wydatków, zatwierdzany
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Biblioteka może prowadzic wydzielony rachunek dochodów, na podstawie uchwały
S ej miku Woj ewództwa Mazowieckie go.
6 Biblioteka sporządza przewidzianą dla jednostek budzetowych sprawozdawczosc
finansową.
7. Filie objęte są budzetem Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu.

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek
z 20I3r., poz.369),



II Cele i zadania

1' Biblioteka słuŻy w szczególnos"i 
. *rfii.urriu procesu kształcenia i doskonalenianauczycieli atakŻe wspieraniu dżiałalności 

9zr<oł, w tyir-iiutio,.t szkolnych, oraz placówekoświatowych, zakładow kształcenianauczycieli i placówek doskonal 
"niułłrłrycieli.2. Do zadan biblioteki należy: 

J -^--^ 4 r^svv vYv\

1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianieużytkownikom materiałów bibliot ecznych,rv ty-, dokumentów piśmienn iczych,zapisów obtazu i dzwięku oraz zbiorowmultimedialnych.
2) prowadzen ię dziaŁalności 

.informa.y: ""; 
i uii iio grlfi cznej ;3) inspirowanie i promowanie edukacji 

"r,:nJńu":i medialnej;4) organizowanie i prowadzenie wspo'm ug*rrn^
a) szkół i placówek w realizicji ńaatt dy.d'aktycznvch, wych owawczychi opiekuńczych a w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

.'t ot,'ą|) 
bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką

3. Wspomaganie,
zuwzględnieniem:

1) kierunków
oświaty;

o którym mowa w ust. 2 pkt 4' jest organizowane i prowadzone

polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie

2) wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badan e przęzorgany sprawujące nadzot pedagogiczny w p.oóesie ewaluacji zewnętrznej, zgodniez przepisami nadzoru pedago giczn.go ;
3.) r e alizacji podstaw p.o gruroo*/.h;
4) wyników i wniosków z nadzoiupedagogicznego;
5) wyników sprawdzianu i egzaminow, o któń}l mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia7 września l991r. o systemie ośńaty;
6) innych potrzeb wskazanychptźezszkoły i placówki.

4. Biblioteka moze ponadto:- .

1) organizować doskonalenie zawodowe praco*lików bibliotek
pedagogicznych i szkolnych;

2) prowadzić działalnośc wy d,awniczą;
3) organizować i prowadzic działalnŃć edukacyjną i kulturalną, w szczególnoŚciotwarte zajęcia edukacyjne' lekcje bibliotecń i spotkania uuto..ki"; '4) organizować praktyki zawodowó dla studentów i śłuchac zy przygotowujących siędo zawodu bibliotekarza.
5) współpracować z instfiucjami kultury, związkami i stowarzyszeniami zawodowymi,.Ą1pi wyższymi i placówkami doskonaleni anaiczycieli.

5. Biblioteka realizuje swoje zadania poprzęz:
1) podstawową działalnoŚć bibliotec znątj. gromadzente materiałów

bibli otecznych zgodnie z profi lem zbiór{w ; opracowanie formalne i tzeczowe
zbior ow ; ochronę zbior ow ; indywi dualne udo stępnianie zbiorów
na zewnątr z. udo stępni anie pr e zencyj ne oruz ńę dzyb i b l i oteczne ;2) działalnośó inform acyjną, któia obejmuj e gromadze.rl"' op.u"owanie i

udostępnianie informac.j i ;
3 ) dziaŁalność instrukcyjn ą na rzecz bibliotekarzy szkolnyc h orazwspółpracę



z bibliotek arzami szkolnymi na rzęcz udzielaniapomocy nauczycielom w
zaspokaj aniu ich potrzeb czytelniczych i informacyj nycir;
prowadzenie zot ganizowanych fotm wewnętrznegó dbskonalenia
zawodowego pracowllików pedag o giczny ch;
planowanie i przeprowadzanie ,w związkuzpotzebami szkoły lub placówki
dziaŁan mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki,
obejmujących:
a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
b) ustalenie sposobów działania pr ow adzących io zaspotoj en ia potrzeb szkoły
lub placówki,
c) zaplanowanie form wspomagania i ich rcalizację,
d) wspólną ocenę 

'efektów realizacji zaplaniw'anych form wspomagania
i opracowanie wnioskó w z ich realizacji;
organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla
nauczycieli,ktoruy w zorganizowany sposób współpracuj ą ze sobąw celu
doskonalenia swoj ej pr acy, w szczegoliości przez wymianę doświadczeń.

III Organy Biblioteki

s4
1. organami Biblioteki są:

1) Dyrektor
2) Radapedagogiczna

$s
1 . Dyrektor kieruje całokształtęm działalnosci Bióhoteki i jest za niąodpowiedzialny.
2' Funkcję dyrektora Biblioteki powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakŁadupracy dla osób zatrudniónycńw bibliot.."'4' Do podstawowych kompetencji Dyrektoranależy :

1) kierowanie bieŻącądziaŁalnościąplacówki i reprezentowanie jej nazewnątrz;Ż) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących;
4) opracowywanie arkusza or ganizacji Biblioteki na dany rok szkolny;5) dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialnoŚci za ich
prawidłowe wykorzystanie;
6) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) występowanie z wnioskami w sprawaóh odrnacreń, nąróó i innych Wrożniendla pracowników Biblioteki.

$6
] Rada Pedagogiczna, zwana dalej ',Radą'| 

jest kolegialnym organem Biblioteki
rcalizuj ącym zadania wynika j ące ze statutu'

2' W skład Rady wchodzą: Dyrektor jako jej przewo dniczący otaz wszyscy pracownicy
p edago giczni B ib lioteki.

3' Dyrektor jako przewodniczący Rady przygotowuje i prowadzi zebraniaRady oraz jest
odpowiedzialny zazawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebtanianady.4. Rada działa w oparciu o regulamin swojej działalności.

4)

s)

6)



5' W zebraniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym. osoby ztĘraszane
przez przewodniczącego zazgodąlub na wniosek Rady.

6. Do kompetencji stanowiących Rady nalezy:
1) zatwierdzmie planów pracy Biblioteki;
2) podejmowani9 uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

w dzi ałalności dydaktycznej B iblioteki ;3) ustalanie organizacji doskonalenia
pedagogicznych;

zawodowego pracowników

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad Biblioteką przęz organ sprawujący nudró, ped-agogiczny,
w celu doskonalenia ptacy Biblioteki".

7. Rada opiniuje w szczególnoŚci:
1) organizację pracy Biblioteki;
2) projekt planu finansowego Biblioteki,
3) wnioski 

.dyrektora o ptzyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń,
nagród i innych v'1lroŻnien;

4) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji
kierowniczych lub odwołania z funkcji.

5) kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki zaproponowanego przez organ
prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaderr kandydat albo konkurs nie
wyłoni kandydata;

ó) przedłuŻenie powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki.8' Rada moŻe wystąpió z wnioskiem o odwołanie pracownika pedagogicznego
ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniózego w Bibhótece.9. Rada przygotowuje projekt statutu Biblioteki albo jego zmiini uchwala go.

10' Rada obraduje na zebraniach organizowanych 
" ź ini"iutvwy Dyrektora, organu

prowadzącego' organu nadzoru1ącego lub co najmniej 1B ćzłónków ńady.
7I'Zebrania Rady są organizowane w miarę biezącychpotrzeb a obligatory1ni" d*ur-y

w roku szkolnym.
12' Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większoŚcią głosów w obecności co najmniej

połowy liczby jej członków.

$7
1' Spory między organami Biblioteki ,orśtrygane Są na gruncie obowiązującego prawa

z zastosowaniem metod i form negocjacyjnych.
2. Strony dĘą do rozwiązania sporów wewnątrzBiblioteki.
3' w przypadku braku rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego strony mogą wystąpić

o jego rczstrzygnięcie do kuratora oświaty luborganu p.ó*ua'ąl.gó.

IV Organ izacja Biblioteki

s81' Szczegółową orgartizację działania Biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Biblioteki, opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwieinia danego roku,
zuwzględnieniem rocznego planu pracy i planu finansowego Biblioteki.
2. W arkuszu organizacji Dyrektor zamieszcza liczbę pracowników Bib|ioteki, w tym
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze otaz ogólną liczbę godzin pri"y
B iblioteki fi nansowan y ch ze Środków przy dzielony ch przez organ pr ow adzący .

se



1' W skład Biblioteki wchodzą:
I) vłydziały i pracownie:
a)Wydział Gromadzenia i opracowania Zbiorow
b) Wydział Udostępniania zbiorów
c) Wydział Zbiorcw Specjalnych
d) Wydział Informacyjno-Bibliog raftczny
e) Wydział Ekonomiczno-Administracyjny
f) Pracownia Komput ery zacji Biblioteki

2) filie:
a) ( uchylony)
b) Filia w Grójcu
c) Filia w Kozienicach
d) Filia w Lipsku
e) Filia w Pionkach
fl Filia w Szydłowcu
g) ( uchylony )
h) Filia w Zwoleniu

2' Wydziały Biblioteki tworzy, przeksztaŁca i znosi Dyrektor w uzgodnieniu z Radą.3' Filie Biblioteki tworzy, ptzekształca i likwiduje organ pro'Iradzący na wniosek
Dyrektora, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, * ru*uóh posiadanych środków.

s101' W Bibliotece mogą być tworzone, Zazgodąolganu prowadzącego, stanowiska
kierownicze : wicedyrektora, kierownika fi lii, kierown ika wy dziółu ot az inne
stanowiska kierownicze wynikające z potrzeb.

2. Powierza te stanowiska i odwołuje z nich dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu opinii
organu ptowadzącego i Rady Pedagogicznej.

3. Kompetencje wicedyrektora oraz innych pracownik ów zĄmujących stanowiska
kierowni cze okre śla re gulamin or ganizacyjny B ibli oteki.

s11
1' Biblioteka udostępnia swoje zbiory na podstawie regulaminu udostępniania zbiorów, który
szczegółowo okreŚla plawa i obowiązki czytelników otaz obowiązki pracowników wobec
czytelników.
2. Zbiory biblioteki głównej i jej warsztat informacyjny udostępniane są użytkownikom

w systemi e dwuzmi anowym w mie siącach wrzesień-c r"ńi."",
I) W y dziaŁ Udo stępnian ia Zbior ów
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9.00 - 18.00
sobota 9.00 - 14.00
2) W y dział Informac yj no - B ib l i o g r aft c zny o r az W y dział Zbi o r ow S p e cj alnyc h
poniedziałek, wtorek' czwartek, piątek 9.00 - 18.00
Sroda jest dniem pracy wewnętrznej, w którym biblioteka moŻe również prowadzić roŻne
for-y działalności edukacyjnej.
3. Zbioty filii Biblioteki i warsztat tnformacyjny udostępniane są uzy.tkownikom w systemie
j ednozmi anowym w mie siącach wrze sień - czerw ie c
poniedziałek, piątek 10.00 - 17.00 c

wtorek, czwartęk 9.00 - 16.00
środa
sobota

8.00 - 15.00
nieczynne.



4' W okresie ferii letnich i zimowych Biblioteka i jej filie udostępniają zbioty i warsztatinformacyjny w systemie jednozmianowym od ponióa)iałku do piątr."'* godzinach 9.00-
15.00 zwryłączeniem środy w bibliotece głównej- prace wewn ętrzne.5' Godziny pracy Biblioteki i filii mogąbyć urtulor'" w inny sposób d,ecyzjąDyrektora
w za|_eżnosci od potrzeb środowiska i moźliwości kadrowych Biblioteki.

6' W okresie przerw świątecznych Biblioteka i jej filie udostępniają zbtory na podstawie
osobnego harmonogramu, zgodnie z decyzjąDyrekioia w tej sprawie. 

" '

V Pracownicy Bibtioteki

$12l' W Bibliotece zatrudnia się pracowników pedagogicznych, bibliotekarzy, magazylrierów
bibliotecznych, informatyków oraz pracowników admńistracyjnych i pracowników obsługi.2' Zasady zatrudniania i wynagradzaniapracownikow otresta;ątd.ęb.re przepisy.3' Szczegołowe zakresy obowiązków' uprawnień i odpowiedzialności pracowników

Biblioteki' w formie pisemnych przydziałow czynności' zat:,,łierdza Dyrektor.4. Do podstawowy ch zadan pracowników pedago gicznych naleŻy:1) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów drogą zakupów,daiów, wymiany,
selekcja i kontrola zbiorów;

2) formalne i rzeczowe oplacowanie zbiorów
normami;

zgodnie z obowtązującymi

3) udostępnianie zbiorów na zewnątrz i namiejscu zgodne z obowiązującym
regulaminem udo stępn iania

4) gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji
o zbiorach w tym prowadzenię działalności bibliograficznej;5) przygotowanie uzytkowników do korzystania z iiformacjii6) ochrona zbiorów;

7) współpraca ze szkołami w realizacji edukacji cz3Ąelniczej i medialnej uczniów;

5' Do podstawowych zadan bibliotekarzy i specjalistów innych zawodow związanycI-l
z działalnością bibliot eczną należy :
1) tealizacja ptac zwiqzanych z gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem

i udostępnianiem zbiorów ;

2) obsługa informatyc żna pr o gt amów bibli ote czny ch;
6. Do podstawowych zadanpracowników administraójl i obsługi należy:

1) obsługa finansowo-księgowa;
2) obsługa kadrowa;
3) administrowanie majątkiem ruchomym;
4) organizacja obiegu dokumentów;
5) dbałość o czystość pomieszczeń bibliotecznych.

7. Zakresy zadanwydziałow i filii określa Regulamin organizacyjny Biblioteki.

YI Zbiow Biblioteki

ur.
1. Biblioteka gtomadzi ksiązki, czasopisma i innę druki oraz materiały audiowizualne

poptzez zakup, dary i wymianę obejmujące w szczególności:
1) literaturę z zal<resupedagogiki i nauk pokrewnych;
2) publikacj e naukowe, populamonaukowe z rcŻny ch dziędzin wiedzy obj ętych

ramowymi planami nauczania;



literaturę piękną, a takŻe teksty kultury o których mowa w przepisach w sprawiepodstawy programowej wychowania przedszkolnego oruz ksziałcenia ogbhego
W poszczególnych typach szkół;
pi śmiennic tw o z zakresu bibliotekoznawstwa i informacj i naukowej ;podręczniki szkolne orazptzykładowe programy nauczaniai progr;my wychowaniaprzedszkolnego;
materiały informacyjne o kierunkach realizaqi przez kuratorów oświaty po1ityki
oŚwiatowej państwa' ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświatyi wychowania oraz o.wprowadzo''yóh zmianachw systemie oświaty;
materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówekw realizacji ich zadan dydaktycznvch, wychowawc"zych i opiekuńc rych i zakresie
okreŚlonym w $ 3 ust' 3 pkt 2-5;
materi.ały, w tym .literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanejz udzielaniem dzieciom i młodzieży otaz rodzicom i nauczycielom pomocy

psychologiczno-pedag o gicznej ;
mater iały doty c ząc e re gi onu.

VII Postanowienia końcowe

s141. Zad7nia, o którychmowaw $ 3 ust.2pkt4, wsposób określonyw s 3
ust.5 pkt 5 i 6 Bibliotekarealizuje od dnia 1 stycznia 2016r.2. Biblioteka może realizowaĆ, zad'ania, o któryóh mowa w $ 3 ust. 2 pkt 4 ,określony w $ 3 ust. 3 oraz ust.5 pkt 5 i 6 do dnia 31 grudnia2Ol5t.

$ls
Traci moc Statut Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu uchwalony przezRadę Peda gogiczną

w dniu 23 stycznia2009r.

Statut wchodzi w życie z dniemu"h-ul"'iu$*l.u Uchwały Nr
PiPli*"ki Pedagogicznej w Radomiu z dnia 8 maja 2ABr. w
Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu.

3)

4)
5)

6)

7)

8)

e)

ust. 3 oraz

w sposób

I/2013 Rady Pedagogicznej
sprawie uchwalenia statutu


