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SCI, zgodnie z założeniami ministerialnymi  stanowi część biblioteki 

szkolnej. 

Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz 

rodzice i absolwenci w godzinach pracy czytelni pod opieką nauczyciela - 

bibliotekarza.  

Z sali multimedialnej oraz sprzętu elektronicznego korzystają uczniowie szkoły 

pod opieką nauczyciela.   

Działalność SCI, jako pracowni interdyscyplinarnej, opiera się na 

potrzebach szkoły (nauczycieli i uczniów), przy wykorzystaniu wszelkich 

dostępnych materiałów edukacyjnych i jest podporządkowana specyfice i 

potrzebom szkoły. Zadaniem SCI jest kształtowanie umiejętności poszukiwania   

i selekcjonowania informacji jako sposobu nabycia wiedzy   i kompetencji, 

umiejętności określenia potrzeb informacyjnych i zdolność dotarcia do tych 

informacji, to także umiejętność oceny źródła oraz właściwego sposobu  

wykorzystania gromadzonych wiadomości, zgodnie również z ochroną praw 

autorskich. Opiekun Centrum oferuje uczniom pomoc (przegrywanie, 

skanowanie itp.) propagując zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i 

komputera.  



Czytelnia to siedziba wolontariatu i gazetki szkolnej „Echo Rejowiaka”, 

nauczyciel dyżurujący w czytelni sprawuje też opiekę nad młodzieżą podczas 

nieobecności nauczycieli. 

Statystyka: Od dnia 17 września do dnia 25 czerwca ze stanowisk 

komputerowych skorzystano 607 razy (imiennie zapisywana jest jedna osoba). 

W porównaniu z ubiegłym rokiem to spadek o 260% .Nauczyciele skorzystali  

z komputerów 95 razy; tu z kolei jest wzrost o 10%. Wykorzystanie sali 

multimedialnej  - duże, znaczny wzrost wypożyczeń i wykorzystania rzutnika  

z laptopem na różnego typu zajęcia naukowe i artystyczne. To bardzo ważne, 

gdyż dzisiejsza współczesna szkoła stosuje technikę komputerową  

i narzędzia cyfrowe w warsztacie, nauczyciel tworzy i udostępnia treści  

i narzędzia do nauczania swojego przedmiotu. 

 

Nowe działania w SCI 

 

 przeglądanie stron typu profile społecznościowe („akcje” młodzieży typu 

hited rej, Liceum na Faceebook ) 

 współpraca z NINATEKĄ to internetowa biblioteka treści audio 

 i audiowizualnych dotyczących kultury. Znajdują się w niej filmy 

dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, 

zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje 

dokumentujące życie kulturalne i społeczne. Zebrane materiały pochodzą 

z różnych źródeł – zarówno z archiwum Narodowego Instytutu 

Audiowizualnego, jak i zasobów studiów filmowych, instytucji kultury, 

nadawców oraz niezależnych producentów.  Składa  się z wideoteki,  

audioteki i czytnika z tekstami. 

 Opieka nad salą multimedialną 

 Opieka nad sprzętem nagłaśniającym i bazą techniczną 

 Prowadzenie, aktualizacja i zarządzanie stroną internetową. Wielka 

pomoc ze strony ucznia Adriana Krzepkowskiego z kl. IIIa; od stycznia 

zastąpił go Adrian Wysocki z kl. 1a. Na stronie szkoły powstał nowy link: 

doradztwo zawodowe. odnośnik do Młodzieżowego Centrum Kariery, 

które powstało w Jędrzejowie, zawodów przyszłości itp. Ma to na celu 

rozwijanie świadomości własnej uczniów i właściwej samooceny 

możliwości psychofizycznych, ma pomóc w kształtowaniu świadomych 

decyzji w wyborze dalszej drogi „naukowej”, potem zaś – zawodowej. 

 Pomoc w redagowaniu gazetki szkolnej – opiekun Szkolnego Centrum 

jest współopiekunem gazetki „Echo Rejowiaka” 

 Gromadzenie płyt CD (pozyskiwane z książek, czasopism, również  

prezentacje utworzone  przez uczniów  i nauczycieli) 

 Pomysł i współautorstwo prezentacji multimedialnych: „Chcesz być 

żakiem - zostań Rejowiakiem” - przygotowana na Dzień Promocji Szkoły 



 „Piszą o nas” – z lokalnej  prasy wyszukujemy wszelkie materiały                       

o szkole. (wizualizacja – tablica obok pokoju nauczycielskiego) 

 udział w forum bibliotekarzy na stronie: www.bibliotekawszkole.pl 

 

 

http://www.bibliotekawszkole.pl/

