Elbląg, 2013-09-25

Uchwała nr 5/2013
Rady Pedagogicznej WMBP w Elblągu
z dnia 25 września 2013r.
zmieniająca Uchwałę nr 2/2006 z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola
Wojtyły w Elblągu
Na podstawie art.42 ust.1 w związku z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
W załączniku do uchwały Nr 2/2006 Rady Pedagogicznej WMBP w Elblągu z dnia 28 września
2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola
Wojtyły w Elblągu, zmienionego Uchwałą Nr 2/2009 z dnia 3 grudnia 2009 r., Uchwałą Nr 2/2012
z dnia 6 września 2012 r. i Uchwałą Nr 3/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu zwana dalej
„Biblioteką” działa na terenie powiatów: Elbląg, Braniewo, Ostróda, miasto Elbląg na prawach
powiatu. Siedzibą Biblioteki jest miasto Elbląg.”
2. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. Nr 0 poz.
369),”
3. § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:
1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie materiałów
bibliotecznych użytkownikom,
2) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
3) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w szczególności
w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką,

5) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystaniu technologii
informacyjno-komunikacyjnej,
6) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,
7) organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych
i bibliotek szkolnych,
8) udzielanie pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym,
9) wspomaganie nauczycieli w realizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
10) współdziałanie ze szkołami wyższymi, z zakładami kształcenia i placówkami
doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami, w szczególności w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
11) stwarzanie warunków do rozwoju zawodowego nauczycieli i pomoc w prowadzeniu
prac naukowo-badawczych,
12) promowanie

dorobku

nowatorskiego

nauczycieli

województwa

warmińsko-

mazurskiego,
13) prowadzenie działalności

wydawniczej

w zakresie bibliografii

pedagogicznej,

nowatorstwa pedagogicznego i dydaktyki bibliotecznej,
14) prowadzenie analiz i badań księgozbioru, czytelnictwa i działalności informacyjnej,
15) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, głównie w postaci
otwartych zajęć edukacyjnych, lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich,
16) organizowanie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy przygotowujących się
do zawodu nauczyciela bibliotekarza.
4. § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. WMBP w Elblągu tworzą:
1) Biblioteka Główna w Elblągu
2) Filia w Braniewie,
3) Filia w Ostródzie,
4) Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
5) Wydział Ekonomiczny.”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, to jest od dnia 25 września 2013 r.
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