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I. Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

a köznevelési intézmények névhasználatáról


2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról



2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről



2012.évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. törvény
módosításáról



22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról



A művelődési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV. 8.) MKM rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
módosításáról



A 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelet a könyvtári állomány
ellenőrzéséről és az állományból való törlésről



Irányelvek a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes rendelettel megállapított
szabályzattal kapcsolatos kérdésekről



Nemzeti alaptanterv



Az iskola Pedagógiai programja

II. A könyvtárra vonatkozó adatok
1.) A könyvtár azonosító adatai
A könyvtár neve: Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája
Könyvtára
Pontos címe:

7975 Kétújfalu, Zrínyi u. 1.

Telefon:

73/342-051

Bélyegzőjének lenyomata:
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2.) Tárgyi és személyi feltételek
2.1 A könyvtár elhelyezkedése és berendezése
Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:
a) a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az
állomány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű
foglalkoztatására,
b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,
c) tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás
biztosítása,
d) rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb
dokumentumok előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások
vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges eszközökkel.
Az új könyvtári helyiséget 2004. augusztus 28-án adták át. A könyvtár az új iskolaépület
legfelső szintjén helyezkedik el. Egy helyiségből áll, melynek alapterülete 170 m2.
Az előtéren keresztül jutunk a tágas és világos könyvtárba, ahol a könyvek szabadpolcon,
a falak mentén és azzal párhuzamosan helyezkednek el. Egy kb. 5 m2-es rész polcokkal van
leválasztva raktári célokra.
A bútorzatot 10 nagyméretű tanulóasztal, 32 szék, 2 hatszemélyes óvodai asztal és 12
óvodai szék alkotja, ami biztosítja a könyvtárhasználók életkoruknak megfelelő kényelmét. A
könyvtáros számítógépén kívül az olvasóknak 3 gép áll a rendelkezésére.
A nagy alapterület és a megfelelő számú ülőhely lehetőséget ad tanórák, szakkörök,
szabadidős foglalkozások megtartására. A könyvtár alkalmas csoportfoglalkozások
lebonyolítására is.
2.2 Személyi feltételek
A könyvtári feladatokat 1 fő mellékfoglalkozású, felsőfokú szakmai képesítéssel rendelkező
könyvtáros tanár látja el. A napi nyitva tartás biztosítása érdekében heti 2 órában egy
középfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkező kolléga is segíti a könyvtáros munkáját.
Tanítási napokon a könyvtár az iskola rendjéhez igazodva minden nap nyitva tart.
Figyelembe vesszük, hogy a tanulók több mint 90 %-a napközis, így délután is az iskolában
tartózkodik. Lehetőség van a napközi előtt és után is könyvtárlátogatásra. A délelőtti nyitva
tartást a nevelők igényeivel összhangban az aktuális órarendhez igazítjuk.
A könyvtári munkarend, a nyitva tartás és az egyéb könyvtári teendők megoszlása a
könyvtáros szakórái számának függvényében alakul, minden órarend változáskor
aktualizálásra kerül.

3.) A könyvtár jellege
Általános gyűjtőkörű, minden dokumentumot gyűjt, ami az általános iskolai oktatáshoz,
nevelői munkához, a pedagógiai programunkban megfogalmazott célok eléréséhez szükséges.
Korlátozottan nyilvános. A könyvtárat az iskola jelenlegi és volt tanulói, pedagógusai,
adminisztratív és technikai dolgozói, valamint a tanítási gyakorlaton részt vevő hallgatók
használhatják. Külső személy könyvtári tagságát az iskola igazgatója engedélyezheti.
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A könyvtár használata ingyenes. Az olvasók nyilvántartása a beiratkozási napló alapján
tasakos nyilvántartással történik. A Szirén programmal történő számítógépes kölcsönzés
megindulásával együtt az olvasók nyilvántartása is számítógépre kerül majd, amit két éven
belül, 2015-ig tervezünk.

4.) A könyvtár fenntartása és felügyelete
A könyvtár fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Budapest, Nádor u.32.
A könyvtár a Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája
szervezetében működik, fenntartásáról és fejlesztéséről az iskola költségvetésének keretében
gondoskodnak. A könyvtár felügyeletét az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum végzi.
Működését az iskola igazgatója irányítja.

5.) A könyvtár állománya
2012. október 1-jén a könyvtári dokumentumok száma 12119 volt, ebből a könyvek száma
11552. Az audiovizuális dokumentumok száma 567. Folyóirataink száma az éves költségvetés
függvénye, kb. 20 féle jár.
Az állomány 52 %-át a szépirodalom, 48 %-át a szakirodalom alkotja. A gyarapításnál a
legfőbb szempont mind a tanulók, mind a nevelők érdeklődésének, igényének megfelelő
kielégítése, az iskolában folyó szakmai munka szükséges hátterének megalapozása, a
szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése.

III. Az iskolai könyvtár feladatai
1.) A könyvtár működésének célja
Könyvtárunk az iskola pedagógiai tevékenységéhez, a nevelő- oktató munkájához, a
tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését
és használatát, a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység.
A rendelkezésre álló szakkönyvek, folyóiratok segítségével a szakmai munka segítése, az
oktató-nevelő munka színvonalának szinten tartása, fejlesztése a fő célunk. Az iskola
nevelőinek, tanulóinak, egyéb dolgozóinak könyvtári ellátását biztosítjuk.

2.) Általános feladatok
Alapfeladatként az iskolai könyvtár biztosítja az oktató-nevelő munkához szükséges
könyveket, időszaki kiadványokat, hangzó- és egyéb dokumentumokat. Segíti a tanulók
olvasóvá nevelését, könyvtári tájékozódását, bázisa a könyv - és könyvtárhasználati
nevelésnek. Gondoskodik a pedagógusok könyvtári igényeinek kielégítéséről. Feladata az
iskola oktatási-nevelési tervének keretében történő minden ilyen jellegű tevékenységben való
közreműködés.
A könyvtár alapfeladata gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése,
gondozása és rendelkezésre bocsátása. Tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és
szolgáltatásokról. Az egyéni és csoportos helybenhasználat biztosítása. A könyvtári
dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek kölcsönzését is.
Kiegészítő feladat a helyi óvoda pedagógusainak szakmai és gyakorlati munkáját segítő
dokumentumok gyűjtése.
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a) Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően tehát – a
következők:








gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és
rendelkezésre bocsátása,
tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti tanórai
foglalkozások tartása,
könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára
a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a
pedagógusok igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.

b) Kiegészítő feladatai továbbá:






a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása,
számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat
ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak
dokumentumairól, szolgáltatásairól,
más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
Az iskolai könyvtáros-tanár folyamatosan együttműködik a mindenkori megbízott
tankönyvfelelőssel s a tankönyvellátás szervezése során az alábbi feladatokat látja el:





az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket
nyilvántartásba veszi,
kikölcsönzi a tanulóknak,
követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,
az éves tankönyvrendeléskor jelzi a tankönyvfelelősnek, amennyiben az
elhasználódott vagy elavult kötetek pótlása esedékes.

A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük; a nyilvántartásának és használatának sajátos
szabályait a tankönyvtári szabályzat (4. számú melléklet) rögzíti.

3.) Szakmai feladatok
A könyvtár állományának bővítésekor a könyvtáros figyelembe veszi az iskola helyi tantervét,
illetve az intézmény tanárainak és a többi könyvtárhasználónak javaslatait és igényeit. Az
állomány gyarapítását a gyűjtőköri szabályzatnak (1. számú melléklet) megfelelően, a
beszerzési keret figyelembevételével végzi.
A megvásárolt, megőrzésre szánt dokumentumokat 10 napon belül bevételezi, és leltárba
veszi. Naprakészen vezeti az egyéni és csoportos leltárkönyvet, illetve a Szirén
programsegítségével történő állományba vételt. A selejtezendő dokumentumokat az erre
vonatkozó rendelettel összhangban kivonja az állományból és az ezzel kapcsolatos
nyilvántartást elvégzi.
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4.) Általános fejlesztési követelmények






A tanuló használja rendszeresen az iskolai könyvtárat és igényelje szolgáltatásait.
Fokozatosan fejlődjenek ki könyvtárhasználói szokásai, alakuljon ki megfelelő
attitűdje.
Iskolai feladataihoz és egyéni problémái megoldásához tudja kiválasztani a szükséges
dokumentumtípusokat, és legyen képes gyakorlati felhasználásárukra.
Az iskolai és mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudja kiválasztani a
könyvtári tájékoztató segédleteket, és legyen képes információkat keresni belőlük.
Rendszeres könyvtári munkával is fejlődjenek hatékony tanulási módszerei,
önművelődési szokásai.
Értse meg a könyvtár szerepét, jelentőségét. Váljon igényévé a könyvtárhasználat.

IV. A gyűjtemény szervezése
1.) Állományalakítás
A könyvtár állományát a kerettanterv, illetve a helyi pedagógiai program szabályozza. Az
állomány gyarapításának folyamatosnak, szakszerűnek és arányosnak kell lennie.
A könyvtár minden évben gyűjti az általános iskolai oktatáshoz szükséges alapvető
műveket, a pedagógia és a társadalomtudományok területéről, az iskolai tantárgyaknak
megfelelő tudományok területéről pedig a legújabb eredményeket összefoglaló műveket.
Törzsanyagként az általános lexikonokat, enciklopédiákat, angol és német nyelvű szótárakat,
és a helyi tanterv által meghatározott szépirodalmi műveket.
A kötelező olvasmányokból osztályonként legalább 10-15 darab, az ajánlott irodalomból
2-3 darab áll a tanulók rendelkezésére. Ezek beszerzése folyamatos, a megrongálódás mértéke
szerint. A tanulmányi és egyéb versenyekhez (Pl. Barátunk a könyv irodalmi vetélkedő)
szükséges dokumentumokat lehetőség szerint beszerezzük.
Az állományalakításnál figyelembe vesszük a tanórán kívüli foglalkozásokat, lehetőség
szerint a gyerekek érdeklődési körét.

2.) Beszerzés
A könyvtár állománya vásárlás, ajándékozás és pályázat útján gyarapodik.
Minden évben szerződést kötünk a Könyvtárellátó Közhasznú Társasággal az új könyvek
folyamatos megvásárlására. A fennmaradó összeget az iskolánkba rendszeresen ellátogató
könyvkiadók ajánlatából, továbbképzéseken, illetve könyvesboltban vásároljuk le.
Az időszaki kiadványokat a Könyvtárellátótól rendeljük az iskola dolgozóinak és
tanulóinak javaslatait, igényeit figyelembe véve. A beszerzésért a könyvtáros felelős,
beleegyezése nélkül más nem vásárolhat a könyvtár számára!
Az ajándékozás független a könyvtár költségvetésétől, de csak a gyűjtőkörbe tartozó
dokumentumokat szabad elfogadni és állományba venni.

3.) A könyvtár állományának nyilvántartása


Az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba
kell venni.
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Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket
szintén nyilvántartásba kell venni.
A tartós megőrzésre szánt dokumentumok egyedi nyilvántartásba kerülnek: a könyvtáros
darabonként rögzíti az egyedi, illetve címleltárkönyvbe. A címleltárkönyv nem selejtezhető!
A könyvtárba beérkezett dokumentumot 10 napon belül állományba kell venni. A tételes
átvétel után bevezetjük egyenként a címleltárkönyvbe. A könyveket ellátjuk a könyvtár
bélyegzőjével (címlap hátoldalán, 17. oldalon, utolsó szöveges oldalon) és folyamatos leltári
számmal.
A gyarapodást a csoportos leltárkönyv gyarapodási részébe szállítmányonként egy sorba,
műfaji bontásban vezetjük.
Az időlegesen megőrzött dokumentumokat (főleg oktatási-nevelési segédletek,
szabályozási kiadványok) egy külön leltárkönyvbe „Nevelői leltár” címen fogyóeszközként
kezeljük. Nem készítünk róluk törlési jegyzéket, csak áthúzással jelöljük a selejtezést.
2004 óta folyamatban van az állomány számítógépes feldolgozása a Szirén integrált
könyvtári rendszer segítségével. Az újonnan beszerzett dokumentumok azonnal feldolgozásra
kerülnek, a retrospektív feldolgozás pedig folyamatos.

4.) Tervszerű állományapasztás
A tervszerű, folyamatos állományapasztás szerves része a könyvtári munkának. A
dokumentumok állományból való kivonása a következő jogcímen történhet:





Tartalmi elavulás
Természetes elhasználódás: megrongálódott dokumentumok
Elveszett dokumentumok: Ezeket az olvasónak pótolnia kell, vagy megtéríteni az
aktuális vételárat!
Elháríthatatlan esemény: elemi csapás

A törléseket a csoportos leltárkönyv törlési részébe a jegyzék alapján, egy sorba vezetjük
be. A törlést az egyedi leltárkönyvben áthúzással és a törlési jegyzék számával jelöljük. A
selejtezésről jegyzőkönyv és törlési jegyzék készül, amit meg kell őrizni. A selejtezést, a
selejtezendő dokumentumok számától is függően lehetőleg évente egy alkalommal kell
elvégezni.
Az állományellenőrzést - akár időszaki, akár rendkívüli - az iskola igazgatójának kell
elrendelnie a 3/1975. KM-PM együttes rendelete alapján. Az állományellenőrzésről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A csoportos leltárkönyv összesítés részében az évenként
gyarapodást, illetve törlést egy-egy sorba bevezetjük, ennek összeadásával, illetve
kivonásával állapítható meg az év végi állománymérleg.

5.) Az állomány elhelyezése
Az állományból a könyvek egésze a 170 m2-es olvasóteremben, szabadpolcon található. Az
audiovizuális dokumentumok, mivel ezek a tanulók számára nem kölcsönözhetők, a
leválasztott raktári részben vannak elhelyezve.
A szabadpolcos állomány tagolódása:
 Ifjúsági irodalom
 Kézikönyvtár
 Ismeretterjesztő irodalom
 Szépirodalom
 Szakirodalom
 Versek
 Nevelői könyvek
 Mesék
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A könyvtárba belépve, a jobb oldalon található a kölcsönözhető állomány, bal oldalon
pedig a csak helyben használható állományrész. Kivételt képeznek ez alól a nevelői könyvek,
amit az iskola dolgozói kölcsönözhetnek.
A kézikönyvtár és a szakirodalom az ETO szerinti szakrendben található a polcon. A
szépirodalom, a versek és az ifjúsági irodalom ábécésorrendbe, betűrendbe van rendezve. A
mesekönyvek méret szerint kerülnek a polcra.
A folyóiratok nagy része a könyvtárban szabadpolcos folyóirat állványon van elhelyezve.
Kivételt képeznek a pedagógiai témájú folyóiratok, melyek a tanári szobában kaptak helyet.
Az osztálytermekben kialakított olvasósarkokba, illetve a napközis csoportokba a kollégák
tanév elején kikölcsönzik a szükséges könyveket. A könyvek kártyái tasakos nyilvántartásba
kerülnek, tanév végén a tanárok hozzák vissza. A könyvtár a helyi óvodát letéti könyvekkel
látja el.

6.) Az állomány feltárása
A hagyományos cédulakatalógusunkat 2008 decemberében lezártuk, nem építjük tovább.
Előtte az egyedi nyilvántartásba vett, végleges megőrzésre szánt dokumentumról raktári
nyilvántartás készült. A tankönyvekről nem készítettünk raktári katalógust. Minden egyedi
leltári számot viselő dokumentumról külön raktári lap készült. A Könyvtárellátótól vásárolt
könyveknek a könyvkártyáját láttuk el leltári számmal, s ez lett a raktári lap.
A raktári lapok olyan sorrendben találhatók a cédulakatalógusban, amilyen sorrendben a
dokumentumok a szabadpolcon. A raktári lapon aláhúzással jelöltük a katalóguscédulák
irányítását. A betűrendes katalógusban külön építettünk egy szerzői- és cím szerinti
katalógust. Ezt a gyakorlat tette szükségessé, ugyanis a gyerekek gyakran elfelejtik a mű
szerzőjét és így a címszókatalógus segítségével könnyebben tájékozódnak.
2008 óta a Szirén programmal folyamatosan épül számítógépes katalógusunk, ami
elérhető a könyvtárban lévő számítógépeken, illetve online bárki számára hozzáférhető
intézményünk honlapján keresztül a www.konradignac.hu oldalon a könyvtár címszó alatt.

V. A könyvtár szolgáltatásai


Könyvtári dokumentumok helybenhasználata
Az iskola minden tanulója és dolgozója igénybe veheti.



Könyvtári dokumentumok kölcsönzése
Ennek része a tartós tankönyvek biztosítása.



Tájékoztatás: útbaigazítás, könyvajánlás, bibliográfiai adatszolgáltatás, ténybeli
adatkeresés, irodalomkutatás, információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár
segítségével, tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról, tájékoztatás
nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról



Rendezvények
Például: versenyek, konferenciák, megbeszélések, hospitációs tréningek



Könyvtár csoportos használata

8

A könyvtárhasználatra épülő tanórák megszervezéséért, a hozzá szükséges
dokumentum és anyag összeválogatásáért a könyvtáros felelős a kollégák segítségével.
A könyvtárhasználati órákat a könyvtáros tartja.


Előjegyzés



Statisztikai adatszolgáltatás



Fénymásolás

VI. A könyvtár használata
A könyvtár használóinak köre:
Az iskola könyvtárát az iskola jelenlegi és volt tanulói, nevelői, dolgozói használhatják.
Minden beiratkozott olvasó jogosult a helybenhasználatra és a kölcsönzésre. A kikölcsönzött
dokumentumokról nyilvántartást kell vezetni, ami jelenleg tasakos kölcsönzéssel történik.
(2015-ig várható a számítógépes kölcsönzés beindítása a Szirén programmal).
A könyvtárhasználat szabályai:
A kölcsönzési időtartam két hét, ami indokolt esetben két alkalommal hosszabbítható,
amennyiben az adott dokumentumra nincs előjegyzés. Alsó tagozatos tanulónál egy időben
egynél több könyv nem lehet. Felső tagozatos és középiskolás diáknál három könyv a
maximum. A pedagógusok kölcsönzését nem korlátozzuk, ők az audiovizuális
dokumentumokat is kölcsönözhetik.
A dokumentum(ok) átvételét az olvasó aláírásával igazolja, a kölcsönzés időtartama alatt a
dokumentum épségéért ő a felelős.
Az elveszett vagy megrongált könyvek, folyóiratok és egyéb könyvtári dokumentumok
árát az olvasó köteles megtéríteni az új beszerzési áron, vagy egy másik, lehetőleg azonos
kiadású példányt kell a könyvtár rendelkezésére bocsátani. A megrongált vagy elveszett
dokumentum pótolható egy ugyanazon értékű, a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó más könyvvel
is. Amennyiben az elveszett vagy megrongálódott dokumentum pótlása nem történik meg 3
héten belül, akkor a napi érvényes áron kell a kárt megtérítenie. Ha a pótlás és a beszerzés nem
lehetséges a következő büntetési összegek fizetendők az iskola pénztárába a dokumentum
kiadási évének és állományba kerülésének függvényében:


0-3 év: beszerzési ár



3-5 év: beszerzési ár másfélszerese



5-10 év: beszerzési ár kétszerese



10 évnél régebbi: beszerzési ár háromszorosa

Nem kölcsönözhetők a folyóiratok, a kézikönyvtár állománya, a nevelői könyvek pedig
csak korlátozottan.
A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata:
A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványaink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt
szabadon használhatják. A tanulmányi jellegű kutatómunka előnyt élvez a szabadidős
felhasználással szemben. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos! A tanulók
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felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali
bejelentéséért.
A könyvtárhasználat részletesebb szabályozását a Könyvtárhasználati szabályzat (2.
számú melléklet) tartalmazza.

VII. Gazdálkodás
Az anyagi feltételeket az iskola biztosítja a költségvetés által meghatározott keretből. A
könyvár fejlesztésére tervezett keret a könyvtáros tanár számára tervszerű és folyamatos
beszerzést biztosít. A költségvetési összeget pályázati úton nyert összegekkel tudjuk
kiegészíteni.

VIII. Záró rendelkezések
Az iskolai könyvtár a Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája
szerves része, működési szabályzata az iskola szervezeti és működési szabályzatának
mellékletét képezi. Hatálya kiterjed a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevőkre és
mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatban valamilyen tevékenységet végeznek.
A jelen szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az iskola szervezeti és
működési szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.
Módosítását, kiegészítését, a jelen szabályok felülvizsgálatát akkor kell elvégezni, ha
jogállásában, feladatrendszerében, felépítésében alapvető változások következnek be.
A működési szabályzat a jóváhagyás napján lép életbe.
A Szervezeti és működési szabályzat mellékletei:
1. számú melléklet: Gyűjtőköri szabályzat
2. számú melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat
3. számú melléklet: Katalógus szerkesztési szabályzat
4. számú melléklet: Tankönyvtári szabályzat
5. számú melléklet: A könyvtáros munkaköri leírása
Az intézmény fenntartójának változása, illetve az iskolai könyvtárat is érintő jogszabályok
módosulása miatt a 2006-ban jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat módosítva.
Kétújfalu, 2015.
..............................................
Szentgyörgyvári Judit
könyvtáros tanár

A módosítást jóváhagyom:

..............................................
Kovácsevicsné Tóth Marianna
tagintézmény-vezető
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1. számú melléklet
A Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája
Könyvtárának gyűjtőköri szabályzata
1. A könyvtári gyűjtőkört meghatározó tényezők:
A környezet:
Iskolánk Szigetvártól 15 km-re található, székhelye Kétújfalu. Beiskolázási körzete
nyolc településből áll, melyek földrajzi helyzete, gazdasági adottságai meghatározzák az itt
élő emberek életszínvonalát, lehetőségeit. A települések közül hét szerepel a társadalmi,
gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések országos jegyzékében,
valamint az átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtottak közé sorolják őket. Mindez
jelentősen befolyásolja tanulóink szociális körülményeit. Évről-évre nő a veszélyeztetett és
hátrányos helyzetű gyerekek száma.
2003-tól integrációs bázisközpont vagyunk. A sajátos nevelési igényű tanulóinkat teljes
integrációban oktatjuk. Az enyhe fokban értelmi sérült tanulók esetében fontos, hogy az épek
és a sérültek együtt tanulhatnak, így lehetőség van a tolerancia kialakítására, megerősítésére.
Speciális adottságunk továbbá, hogy tanulóink nagy része napközis, ez az arány eléri a 90%ot.
Iskolánk felkészült az SNI (sajátos nevelési igényű, enyhén értelmi fogyatékos) tanulók
befogadására és ép társaikkal való sikeres együttnevelésére.
Intézményünkben első osztálytól kezdve nyelvet oktatunk: angol, német és beás nyelv
tanulására van lehetőség.
Tárgyi feltételeink jók. Intézményünk felújított könyvtárral, tankonyhával, nyelvi
laborral, művészeti és természettudományi szaktanteremmel, tornateremmel, és fejlesztő
szobával is rendelkezik. Tantermeink kooperatív tanulásszervezéshez alkalmas bútorokkal
vannak berendezve. IKT eszközeink folyamatos bővítésére törekszünk.
Az iskola nevelési-oktatási céljai:
Iskolánk pedagógiai hitvallásának lényege, hogy a gyermekeket segítsük hozzá az egyéni
képességük és tehetségük kibontakoztatásához, a személyiségfejlődésük legadekvátabb
útjainak megtalálásához, az alapkompetenciák magas szintű elsajátításához. Célunk, hogy
intézményünk diákjai képessé váljanak felnőttként önállóan megtalálni helyüket a
társadalomban. Megalapozzuk az élethosszig tartó tanulás iránti igény kialakulását. Egyenlő
esélyek biztosításával segítjük a gyermekeket hátrányaik leküzdésében.
A gyermekek egyéni adottságaira és különböző igényeire odafigyelő iskola vagyunk, ahol
arra törekszünk, hogy jól érezzék magukat gyermekeink. Olyan iskola, amely nyitott a
világra, ahol a tanulmányi sikerek mellett jut idő a játékra, a környezettel való szabad
ismerkedésre. Olyan iskola, ahol nemcsak a tudományos ismereteket sajátíthatják el a
gyermekek, hanem a mindennapi élet kérdéseiről is gondolkodhatnak, ahol fejlődik
öntudatuk, önismeretük, erkölcsi érzékenységük, ahol nemcsak ismereteket sajátítanak el,
hanem fejlődnek egyéni képességeik is. Azt szeretnénk, ha a gondolataikat megosztani képes,
önmagukat kifejezni tudó, az egymással való együttműködéshez és a közös munkához
szükséges készségekkel rendelkező gyermekek kerülnének ki iskolánkból.
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Meghatározó iskolánk életében, hogy sajátos nevelési igényű, enyhén értelmi fogyatékos
tanulóink is vannak, akiket teljes integrációban oktatunk. Intézményünk mindennapjait az
inkluzív szemlélet hatja át.
Pedagógiai gondolkodásunk fontosnak tartja, hogy a különböző etnikumú, kultúrájú
vagy a többségtől bármilyen szempontból eltérő gyerekek, akik felnőtt életüket várhatóan
különféle társadalmi szerepekben egymással együttműködve töltik el, már az óvodában,
iskolában elsajátítsák az együttműködés készségeit.
Az együttnevelkedés, befogadás, az inkluzivitás elve magába foglalja a bármiféle
hátránnyal, testi vagy lelki sérüléssel élő gyerekek közösségben nevelését, az oktatás fő
áramába való bekapcsolását.
Az iskola szerkezete:
Intézményünk nyolc évfolyamos általános iskola, ahol hat napközis csoport működik.
Iskolai tanuló létszámunk körülbelül 200 fő. Inkluzív iskolaként sajátos nevelési igényű,
enyhén értelmi fogyatékos és halmozottan hátrányos helyzetű diákjaink is vannak

2. A könyvtár feladata
A könyvtár alapfeladata az oktató-nevelő munka segítése. Biztosítja az iskola nevelői és
tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges információkat és ismerethordozókat.
Feladatellátásából adódóan ezért gyűjtőkörébe az oktató-nevelő munkát elősegítő
információhordozók tartoznak. Az állomány gyarapításának folyamatosnak, szakszerűnek és
arányosnak kell lennie.

3. Az állománygyarapítás módja:
A könyvtár állománya vásárlás, ajándékozás és pályázat útján gyarapodik.
Minden évben szerződést kötünk a Könyvtárellátó Közhasznú Társasággal az új könyvek
folyamatos megvásárlására. A fennmaradó összeget az iskolánkba rendszeresen ellátogató
könyvkiadók ajánlatából, továbbképzéseken, illetve könyvesboltban vásároljuk le.
Az időszaki kiadványokat a Könyvtárellátótól rendeljük az iskola dolgozóinak és
tanulóinak javaslatait, igényeit figyelembe véve. A beszerzésért a könyvtáros felelős,
beleegyezése nélkül más nem vásárolhat a könyvtár számára!
Az ajándékozás független a könyvtár költségvetésétől, de csak a gyűjtőkörbe tartozó
dokumentumokat szabad elfogadni és állományba venni.

4. A gyűjtés szintje és mélysége:
Könyvtárunk erősen válogatva gyűjti be állományát a költségvetés adta lehetőségeknek
megfelelően.
A könyvtár gyűjti az általános iskolai oktatáshoz szükséges alapvető műveket, a
pedagógia és a társadalomtudományok területéről, az iskolai tantárgyaknak megfelelő
tudományok területéről pedig a legújabb eredményeket összefoglaló műveket.
Törzsanyagként az általános lexikonokat, enciklopédiákat, angol és német nyelvű szótárakat,
és a helyi tanterv által meghatározott szépirodalmi műveket.
A kötelező olvasmányokból osztályonként legalább 10-15 darab, az ajánlott irodalomból
2-3 darab áll a tanulók rendelkezésére. Ezek beszerzése folyamatos, a megrongálódás mértéke
szerint. A tanulmányi és egyéb versenyekhez (Pl. Barátunk a könyv irodalmi vetélkedő)
szükséges dokumentumokat lehetőség szerint beszerezzük.
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Az állományalakításnál figyelembe vesszük a tanórán kívüli foglalkozásokat, lehetőség
szerint a gyerekek érdeklődési körét.
A könyvtár az alábbi dokumentumokat gyűjti:
Főgyűjtőkör:












pedagógia,
szaktudományok kézikönyvei, lexikonjai, monográfiai, bibliográfiái, szótárai,
az iskolai szaktantárgyak legújabb eredményeit összefoglaló művek,
általános iskolai tankönyvek, tanári segédkönyvek, kézikönyvek,
több éven keresztül használható tartós tankönyvek,
a tantervben megjelölt házi olvasmányok, ajánlott irodalom,
a világirodalom klasszikusainak és a magyar irodalom klasszikusainak gyűjteményes
munkái,
az iskola kiadványai,
könyvtári szakirodalom,
audiovizuális, számítógéppel olvasható dokumentumok, interaktív tananyagok
irodalmi, természettudományos és a szabadidő hasznos eltöltését biztosító folyóiratok

Mellékgyűjtőkör:



nevelőmunkában felhasználható és a tantervi anyag tanításához kapcsolódó
dokumentumok,
könyvtárhasználók életkorának megfelelő, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító
dokumentumok

5. Az állomány védelme:
a) Az állomány jogi védelme:
Állományba vétel csak számla és a dokumentum együttes megléte alapján történhet.
A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott
kárért.
A tanulók és a dolgozók tanuló-, ill. munkaviszonyát csak esetleges könyvtári tartozás
rendezése után lehet megszüntetni.
Amennyiben mulasztás történik, a kilépést intéző személyt terheli a felelősség. A letéti
állományokért az átvevő szaktanár anyagilag is felelős.
b) Az állomány fizikai védelme:
A könyvtárhelyiségben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. A könyvtárhelyiségben
kézi tűzoltó (porral oltó) készülék van elhelyezve, illetve tűzjelző rendszer van kiépítve.
A dokumentumokat a lehetőségekhez mérten védjük a fizikai ártalmaktól.
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2. számú melléklet
A Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája
Könyvtárának könyvtárhasználati szabályzata
1. A könyvtár használatára jogosultak az iskola jelenlegi és volt diákjai, pedagógusai,
adminisztratív és technikai dolgozói, valamint a tanítási gyakorlaton részt vevő
hallgatók.
Külső személy könyvtári tagságát az iskola igazgatója engedélyezheti. A könyvtár
használata díjtalan.
2. Beiratkozás: a könyvtári tagság a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony
kezdetével automatikusan létrejön. Az adatokban bekövetkezett változásokat a
könyvtárhasználó köteles bejelenteni az intézménynek. A tanulóknak az iskolából
történő eltávozási szándékáról az igazgató tájékoztatja a könyvtáros tanárt. A
nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az általuk
kölcsönzött anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják.
3. A könyvtárat a látogatók csak nyitvatartási időben használhatják. Kivétel a szervezett
foglalkozások, tanórák és könyvtári rendezvények. A nyitva tartás aktuális rendjét a
könyvtár bejáratánál, illetve az iskola portáján jól látható helyen ki kell tenni.
4. A könyvtáros tudta és engedélye nélkül könyvtári dokumentum nem vihető el. A
könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros adhat ki
kölcsönzésre.
5. A kölcsönzési időtartam két hét. Indokolt igény esetén, illetve ha a dokumentum nincs
előjegyezve, további két alkalommal két hétre hosszabbítást lehet kérni.
Alsó tagozatos tanulónál egyidőben egynél több könyv nem lehet. Kivételt képeznek a
kötelező és ajánlott olvasmányok.
Felső tagozatos és középiskolás diáknál három könyv a maximum.
Az iskola tanárainak és dolgozóinak kölcsönzése darabszámban nem korlátozott, de a
munkájukhoz már nem szükséges dokumentumokat két héten belül vissza kell
hozniuk.
6. Az elveszett vagy megrongált könyvek, folyóiratok és egyéb könyvtári
dokumentumok árát az olvasó köteles megtéríteni az új beszerzési áron, vagy egy
másik, lehetőleg azonos kiadású példányt kell a könyvtár rendelkezésére bocsátani. A
megrongált vagy elveszett dokumentum pótolható egy ugyanazon értékű, a könyvtár
gyűjtőkörébe tartozó más könyvvel is.
7. Amennyiben az elveszett vagy megrongálódott dokumentum pótlása nem történik meg
3 héten belül, akkor a napi érvényes beszerzési áron kell a kárt megtérítenie. Ha a pótlás
és a beszerzés sem lehetséges a következő büntetési összegek fizetendők az iskola
pénztárába a dokumentum kiadási évének és állományba kerülésének függvényében:
 0-3 év: beszerzési ár
 3-5 év: beszerzési ár másfélszerese
 5-10 év: beszerzési ár kétszerese
 10 évnél régebbi: beszerzési ár háromszorosa
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8. A könyvtár állományának következő részei csak helyben használhatók, illetve csak
egy-egy tanítási órára kölcsönözhetők ki: kézikönyvtári állomány, időszaki
kiadványok, kéziratok, iskolatörténeti és helytörténeti anyag, nem nyomtatott
dokumentumok.
9. A könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja azokat a dokumentumokat, amelyek
az állományban nem találhatók meg.
10. A letéti állományrészeket a tanév elején veszik át és a tanév végén, adják vissza a
pedagógusok. A letéti anyagért az átvevő tanár vállal felelősséget.
11. A könyvtárhasználati órákat és a könyvtárhasználatra épülő szakórákat a tanmenetek
tartalmazzák,
ezeket
a
könyvtárossal
egyeztetik
a
nevelők.
A könyvtárhasználati órákat az iskolai könyvtáros tartja, amin a szaktanár is részt
vehet. A könyvtárban tartott szakórákat a szaktanár vezeti, de előkészítésükben és
igény esetén a tanóra levezetésének segítésében a könyvtáros is tevékenyen
közreműködik.
12. A könyvtárban a nyílt láng használata és a dohányzás tilos!
13. A könyvtárban tilos étkezni, ételt és italt behozni!
14. A könyvtár munkahely, ezért minden használójától elvárjuk a fegyelmezett, csendes
magatartást.

Kétújfalu, 2015

....................................................................
Kovácsevicsné Tóth Marianna ......
tagintézmény-vezető

.......................................................
Szentgyörgyvári Judit
könyvtáros tanár
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3. számú melléklet
A Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája
Könyvtárának katalógus szerkesztési szabályzata
A könyvtári állomány feltárása
Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A
könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi
(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza:
 raktári jelzet
 bibliográfiai és besorolási adatokat
 ETO szakjelzeteket
 tárgyszavakat
A dokumentum leírás szabályai
A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása
mindenkor az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az
egyszerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra
azonban ugyanazok a szabályok érvényesek. A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített
bibliográfiai leírás adatai:
 főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat
 szerzőségi közlés
 kiadás sorszáma, minősége
 megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve
 oldalszám+mellékletek: illusztráció; méret
 (sorozatcím, sorozatszám, ISSN-szám)
 megjegyzések
 kötés: ár
 ISBN-szám
Osztályozás
A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az ETO és a tárgyszó.
Raktári jelzetek
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A szépirodalmat
Cutter-számokkal, a szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el.
Az iskolai könyvtár katalógusa
A hagyományos cédulakatalógusunkat 2008 decemberében lezártuk, nem építjük tovább.
Előtte az egyedi nyilvántartásba vett, végleges megőrzésre szánt dokumentumról raktári
nyilvántartás készült. A tankönyvekről nem készítettünk raktári katalógust. Minden egyedi
leltári számot viselő dokumentumról külön raktári lap készült. A Könyvtárellátótól vásárolt
könyveknek a könyvkártyáját láttuk el leltári számmal, s ez lett a raktári lap.
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A raktári lapok olyan sorrendben találhatók a cédulakatalógusban, amilyen sorrendben a
dokumentumok a szabadpolcon. A raktári lapon aláhúzással jelöltük a katalóguscédulák
irányítását. A betűrendes katalógusban külön építettünk egy szerzői- és cím szerinti
katalógust. Ezt a gyakorlat tette szükségessé, ugyanis a gyerekek gyakran elfelejtik a mű
szerzőjét és így a címszókatalógus segítségével könnyebben tájékozódnak.
A lezárt cédulakatalógus a 2008. előtt beszerzett könyvek közötti tájékozódásra alkalmas,
illetve könyvtár pedagógiai célokat szolgál.
2008 óta a Szirén programmal folyamatosan épül számítógépes katalógusunk, ami
elérhető a könyvtárban lévő számítógépeken, illetve online bárki számára hozzáférhető
intézményünk honlapján keresztül a www.konradignac.hu oldalon a könyvtár címszó alatt.
Iskolai könyvtárunkba a dokumentumokat 2008 óta kizárólag számítógépes feltárással
vesszük nyilvántartásba.
A könyvtári állomány számítógépes nyilvántartása:







A program elnevezése: Szirén integrált könyvtári rendszer
Készítő neve: Mohai Lajos
Üzembe helyezés dátuma intézményünkben: 2004.
A program a mindenkori könyvtáros gépén fut.
Online katalógusunk elérhetősége: www.konradignac.hu oldalon a könyvtár címszó
alatt
Jogosultságok: az állomány feldolgozását, a könyvtári adatbázis kezelését az iskolai
könyvtáros végzi.
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4. számú melléklet
A Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája
Könyvtárának tankönyvtári szabályzata
Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás
kötelezettségének:








Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett
tankönyveket kapják meg használatra.
Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján
használják.
Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az
időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. A tanév
végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az
iskolai könyvtárba.
Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt
százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező
olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola
tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az
iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb.
rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.

A tartós tankönyvek kezelése:
Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
Az iskolai könyvtáros-tanár folyamatosan együttműködik a mindenkori megbízott
tankönyvfelelőssel s a tankönyvellátás szervezése során az alábbi feladatokat látja el:





az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket
nyilvántartásba veszi,
kikölcsönzi a tanulóknak,
követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,
az éves tankönyvrendeléskor jelzi a tankönyvfelelősnek, amennyiben az
elhasználódott vagy elavult kötetek pótlása esedékes.

Az iskolai könyvtár jelenleg külön leltárkönyvben (füzetben), „Tartós tankönyv”
elnevezéssel kezeli az ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.
Ezeket a dokumentumokat piros T jelzésű folyamatos leltári számokkal látjuk el. Jövőbeni
célunk a tartós tankönyvek rögzítése a Szirén programba és számítógépes kölcsönzésük a
tanulók számára.
Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási
segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni.
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Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig
használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
 az első év végére legfeljebb 25 %-os
 a második év végére legfeljebb 50 %-os
 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 19
 a negyedik év végére 100 %-os lehet.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a
tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából
származó kárt az iskolának megtéríteni.
Módjai:
 ugyanolyan könyv beszerzése
 anyagi kártérítés
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A
tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével,
a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által
benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
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5. számú melléklet
A Dél-Zselic Általános Iskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája
Könyvtárában a könyvtáros munkaköri leírása
A könyvtár az intézmény pedagógiai tevékenységéhez, a tanuláshoz szükséges dokumentumok
rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezeti egység.
Állományába csak a gyűjtőköri szabályzat (SZMSZ melléklete) által meghatározott
dokumentum vehető fel. A korszerű könyvtár az új dokumentumok előállításához
sokszorosító berendezéssel, az állomány nyilvántartásához számítástechnikai felszereltséggel,
a teljes körű informálódáshoz INTERNET kapcsolattal, és digitalizált információhordozókkal
rendelkezik.
A könyvtár működése az egész tanulóközösség érdekeit szolgálja, ezért fejlesztése kiemelt
fontosságú az intézményi költségvetésben. Tevékenységével jelentősen hozzájárul:
 a megalapozott tudás elsajátításához,
 a sokoldalú művelődéshez,
 a fiatalok személyiségének, érzelmi világának fejődéséhez,
 a kulturált magatartás kialakulásához.
A könyvtárat felelős beosztású szakképzett könyvtáros vezeti sokoldalú feladatellátással.
I. RÉSZ
A.) MUNKÁLTATÓ
B.) MUNKAVÁLLALÓ
NÉV:
. FIZETÉSI OSZTÁLY:
KULCSSZÁM: .
FEOR – SZÁMA:
C.) MUNKAKÖR
BEOSZTÁS:
KÖNYVTÁROS
PEDAGÓGUS
CÉL: Az intézményi könyvtár szakszerű, felelős és pontos működtetése, az iskolában

folyó nevelő – oktatómunka segítése, a pedagógiai programnak megfelelő
korszerű könyvtári szolgáltatás nyújtása.
KÖZVETLEN FELETTES:
tagintézmény-vezető
HELYETTESÍTÉSI ELŐÍRÁS
helyettesítési rend alapján
D.) MUNKAVÉGZÉS
SZERVEZETI EGYSÉG: .............................
HETI MUNKAIDŐ: 16 óra
MUNKAIDŐ BEOSZTÁS: A könyvtáros tanár szakóráinak függvényében
Nyitva tartás: 11 óra
Teendők: 5 óra
E.) MUNKAVISZONYT ÉRINTŐ SZABÁLYOK:
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II. RÉSZ
A.) KÖVETELMÉNYEK
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS:

Pedagógiai főiskolai (egyetemi) végzettség és könyvtárosi szakképzettség.
GYAKORLATI IDŐ, GYAKORLOTTSÁGI TERÜLET: ............................
ELVÁRT ISMERETEK: A közoktatásra, a közművelődésre, a szakterületre vonatkozó

jogszabályok, utasítások és a belső szabályzati rendszer ismerete.
SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK: Rendszerező képesség, technikai érzék, korszerű
módszerek alkalmazása, segítőkészség
SZEMÉLYI TULAJDONSÁGOK: Elhivatottság, kapcsolatteremtő képesség, empátia.
B.) KÖTELESSÉGEK
FELADATKÖR RÉSZLETESEN:

1. Felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja, – majd szakértővel véleményezteti – a
könyvtár gyűjtőköri szabályzatát.
2. Könyvtárhasználati rendben intézkedik a könyvek, folyóiratok, egyéb
információhordozók igénybevételéről, és a kölcsönzésről, melyet a bejárati ajtón
helyez el.
3. Folyamatosan fejleszti, gondozza és gyarapítja a gyűjteményt, ellátja az állomány
feltárását, rendszerezését, selejtezését, védelmét, a muzeális értékű könyveket
pormentesen védett helyen tartja.
4. Biztosítja naponta – az óraközi nagyszünetben és délután – a nyitvatartási időt, a
dokumentumok kölcsönzését. Beszerzi, és nyilvántartásba veszi – az igények
figyelembe vételével – az új dokumentumokat.
5. Ellátja a személyes beiratkozás adminisztrációját, mely diákok esetében érvényes
diákigazolvány, felnőtteknél személyi igazolvány bemutatásával lehetséges.
6. Bemutatja és ismerteti az állományi katalogizálást, a könyv- és könyvtárhasználatot,
egyénileg is foglalkozik a tanulókkal, az olvasás népszerűsítése és pozitív
személyiségfejlesztés érdekében.
7. Jól használható kézikönyvtárat állít össze (lexikonok, enciklopédiák, nagy szótárak,
kézikönyvek, albumok, atlaszok, stb.), biztosítja a kézikönyvtár zavartalan helyszíni
használatát. Gondoskodik a tanulók testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek
megelőzéséről.
8. Tanórai és tanórán kívüli könyvtári foglalkozásokat tart, tájékoztatást ad az egyéni és
csoportos érdeklődőknek.
9. Biztosítja az informatikai szolgáltatásokat, más könyvtárak szolgáltatásainak elérését,
a dokumentumok másolását, új ismerethordozók előállítását,
10. Különböző könyvtári szolgáltatásokat nyújt: tematikus kiállítást mutat be,
bibliográfiát készítése, ajánló jegyzékeket készít a nevelők kérésére, önképzésük
segítésére.
11. Megrendeli a folyóiratokat, ezekből információkat ad tovább, vezeti a könyvtári
statisztikát, közreműködik a tankönyvellátás szervezésében.
12. Irányítja a raktári rend fenntartását, az állomány adatbevitellel történő nyilvántartásba
vételét, felelős az állomány megóvásáért.
13. Folyamatos tájékoztatja a pedagógusokat a beszerzett könyvekről, szakfolyóiratokról
és cikkekről, a tanári segédanyagokról, kézikönyvekről.
14. Előkészíti a belső továbbképzéseket a szakirodalom ajánlásával, követi a pályázati
figyelőt és szorgalmazza a pályázatok szakszerű elkészítését.
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15. Könyvtárhasználati és könyvtárismereti vetélkedőt szervez, aktívan részt vesz a
magyar nyelv hetének rendezvényén, a hagyományápoló munkában.
16. Segíti a pedagógusokat az olvasóvá nevelés folyamatában, együttműködik a könyvtár
és szolgáltatásai megszeretéséért.
17. Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösség feladatellátásában, a pedagógiai program
módosításában, a továbbképzésen szerzett ismereteiről beszámol.
18. A nevelőtestület tagjaként részt vesz a nevelőtestületi értekezletek határozat
hozatalában, köteles részt venni, és beosztás szerint felügyelni az intézményi
rendezvényeken, ünnepélyeken..
19. Precízen vezeti a foglalkozási naplót, a szükséges nyilvántartásokat, ellátja a
munkájával kapcsolatos adminisztrációt. Félévente beszámol a nevelőtestületnek
szakmai tevékenységéről, javaslatokat tesz.
20. Határidőre elvégzi minőségi kivitelezésben mindazokat a munkafeladatokat,
amelyeket az igazgató és vezető megbízza.
JOGKÖR, HATÁSKÖR:

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak biztosított jogokat, hatásköre az
általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.
MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:

A SZÜLŐKKEL,

A SZAKMAI INTÉZMÉNYEK MUNKATÁRSAIVAL TART KAPCSOLATOT,

A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS ÉRDEKÉBEN.

C.) FELELŐSSÉGI KÖR

Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt
tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek
érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére. Felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a
gyermekek jogainak megsértéséért,
 A rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő
használatáért, elrontásáért,
 A vagyonbiztonság és a higiénia veszélyeztetéséért.
Kétújfalu,
Kovácsevicsné Tóth Marianna
Tagintézmény-vezető
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