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REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

I CENTRUM BIBLIOTECZNO - INFORMACYJNEGO  

 

Rozdział I 

 

Zagadnienia ogólne 

 

§1. 

 

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły i służy do realizacji: 

a) potrzeb i zainteresowań młodzieży, 

b) zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, 

c) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, 

d) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 

e) popularyzowania wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz 

rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, 

nauczyciele i pracownicy na podstawie legitymacji służbowej, rodzice na podstawie 

dowodu osobistego. 

3. Biblioteka szkolna i zadania nauczyciela bibliotekarza umożliwiają realizację zadań  

w zakresie: 

a) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 

b) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną, 

c) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

d) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną. 

 

Rozdział II 

 

Organizacja biblioteki 

 

§ 2. 

1. Pomieszczenie biblioteki umożliwia: 

a) korzystanie ze zbiorów i dostępu do Internetu w czytelni, 

b) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, wypożyczanie ich poza biblioteki. 

 

2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych 

i po ich zakończeniu. 

 

3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor szkoły, który: 

a) zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie, 

warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność 

mienia, 

b) przydziela na początku roku szkolnego środki finansowe na działalność 

biblioteki,  

c) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami, 

d) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy, 
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e) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych 

oraz przekazywania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala 

regulamin komisji skontrowej,  

f) zatwierdza regulamin biblioteki. 

 

4. Lokal: 

 Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia z wyodrębnionym miejscem na 

wypożyczalnię i czytelnię wyposażoną w stanowiska komputerowe z dostępem do 

internetu. 

 

5. Zbiory: 

 a) biblioteka gromadzi następujące materiały: 

- wydawnictwa informacyjne, 

- podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli, 

- podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego, 

- lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów 

nauczania 

- wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, 

- podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, pedagogiki i dydaktyki  

i pozostałych przedmiotów nauczania, 

- materiały audiowizualne 

- wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno wychowawczej nauczycieli, 

b) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkoły, zainteresowania 

użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność 

zbiorów tych bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne, 

c) rozmieszczenie zbiorów: 

- literatura piękna stoi w układzie działowym według Uniwersalnej Klasyfikacji 

Dziesiętnej, 

- lektury do języka polskiego – alfabetycznie według nazwisk autorów, 

- księgozbiór podręczny – w czytelni, 

d) czasopisma społeczno – kulturalne przechowuje się w bibliotece przez cały rok, 

czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w pracowniach 

przedmiotowych. 

 

6. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami: 

 a) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

 b) pomoc uczniom w rozwiązaniu własnych zainteresowań, 

c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, 

egzaminów, 

 d) informacja o aktywności czytelniczej. 

 

7. Współpraca biblioteki szkolnej z radą pedagogiczną: 

 a) analizuje stan czytelnictwa i pracę pedagogiczną biblioteki (2 razy w roku), 

 b) opiniuje innowacje zgłaszane przez nauczyciela bibliotekarza. 

 

8. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami i wychowawcami: 

a) współpraca w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań 

czytelniczych uczniów, 

b) współuczestniczenie w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów, 
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c) znajomość zbiorów biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszanie 

propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów oraz udzielania pomocy w selekcji 

zbiorów, 

d) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki, 

e) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki, 

f) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów, 

g) współudział w organizacji uroczystości szkolnych, konkursów, wystaw, 

h) prowadzenie witryny internetowej biblioteki szkolnej. 

 

9. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami/prawnymi opiekunami, środowiskiem i innymi 

bibliotekami odbywa się poprzez: 

a) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i 

ćwiczeniowe, 

b) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom, 

c) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci, 

d) organizowanie wycieczek do innych bibliotek, 

e) współuczestnictwo w organizowaniu różnych działań na rzecz czytelnictwa, 

f) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim, 

g) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy  

z innych bibliotek, 

h) udział w spotkaniach z pisarzami, 

i) udział w konkursach poetyckich, recytatorskich, plastycznych, fotograficznych 

promujących czytelnictwo, 

j) udział nauczyciela bibliotekarza w pracach Powiatowego Zespołu 

Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy. 

 

10. Czas pracy biblioteki: 

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie  

z organizacją roku szkolnego, 

b) okres udostępniania zostanie odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania  

w bibliotece skontrum, 

c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły. 

 

11. Finansowanie wydatków: 

a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły, 

b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku 

kalendarzowego, 

c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły, 

d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych 

ofiarodawców. 

 

12. Sposoby udostępniania zbiorów 

 a) wszyscy uczniowie szkoły są czytelnikami biblioteki szkolnej, 

b) zbiory udostępniane są za pomocą czytnika i kodów kreskowych w programie 

bibliotecznym MOL, 

c) w bibliotece obowiązuje wolny dostęp do wszystkich zbiorów, uczeń wybiera 

książki sam lub przy pomocy nauczyciela bibliotekarza, 

d) księgozbiór podręczny jest udostępniany zarówno uczniom jak i nauczycielom: 

uczniom do domu na okres wyznaczony przez nauczyciela bibliotekarza, 

nauczycielom na zajęcia lekcyjne, 

d) lektury podaje nauczyciel bibliotekarz. 
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Rozdział III 

 

Funkcje biblioteki  

 

§ 3. 

Biblioteka: 

1. Służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących 

się w szkole. 

3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze 

oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych źródeł. 

4. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

5. Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich 

kulturę czytelniczą oraz pogłębia nawyk czytania i uczenia się. 

a) uroczystości biblioteczne, 

b) konkursy czytelnicze, plastyczne, fotograficzne, 

c) wystawy i wystawki książek, 

d) kiermasze. 

6. Przygotowuje uczniów do samokształcenia, do korzystania z różnych źródeł 

informacji oraz innych bibliotek. 

7. Tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 

poprzez: 

a) komputeryzację biblioteki szkolnej,  

b) stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, 

b) wzbogacenie księgozbioru biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła 

medialne, 

c) tworzenie katalogów komputerowych, tematycznych zestawień 

komputerowych i  kartotek.  

8. Jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory 

biblioteczne na zajęciach z uczniami. 

9. Prowadzi działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów i promujące 

czytelnictwo 

a) indywidualne doradztwo w doborze literatury i tekstów, 

b) wystawy, pogadanki, witryna biblioteki, 

c) udział w projektach czytelniczych. 

10. Służy do organizowania działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

poprzez : 

a) wycieczki edukacyjne, 

b) spotkania i uroczystości edukacyjne – konkursy wystawy, 

c) gromadzenie literatury regionalnej. 

11. Wspiera działalność opiekuńczą wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom 

wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym). 

12. Zaspokaja potrzeby kulturowo - rekreacyjne uczniów. 

13. Służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej, wspiera ich 

dokształcanie zawodowe i pracę twórczą. 
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Rozdział IV 

 

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza 

 

§ 4. 

 

1. Praca pedagogiczna: 

 W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do : 

a) organizowania działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole, 

b) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni, 

c) indywidualnego doradztwa w doborze lektury, 

d) udzielania informacji, 

e) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie informacji 

pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w 

poszczególnych klasach, 

f) prowadzenia różnych form upowszechnienia czytelnictwa’ 

g) organizowania działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole, 

h) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę, poszukiwanie 

źródeł informacji wykraczających poza program nauczania, 

i) wspierania uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu 

informacji potrzebnych do wykonania zadań, 

j) przygotowania uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 

k) organizowania zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i 

społeczną.  

2. Praca organizacyjno – techniczna: 

 W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczycieli bibliotekarz obowiązany 

jest do : 

a) gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki, 

b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) opracowania zbiorów – klasyfikowanie, opracowanie techniczne, 

d) selekcji zbiorów – materiałów zbędnych i zniszczonych, 

e) organizacji udostępniania i wypożyczania zbiorów, 

f) organizacji warsztatu informacyjnego – wydzielania księgozbioru podręcznego, 

prowadzenie katalogów, kartotek, zestawień, bibliograficznych itp.) 

g) wypożyczania, udostępniania i przekazywania podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

h) prowadzenia dokumentacji z realizacji zadań biblioteki. 

 

3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 

a) odpowiadanie za stan i wykorzystanie powierzonych zbiorów, 

b) współpracowanie z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 

c) sporządzanie planu pracy oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy biblioteki, 

d) prowadzenie dziennej, miesięcznej, semestralnej oraz rocznej statystyki 

wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki, ksiąg inwentarzowych, rejestru ubytków, 

kart akcesyjnych czasopism, ewidencji wypożyczeń, 

e) doskonalenie warsztatu pracy. 
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Rozdział V 

 

Prawa i obowiązki czytelników 

 

§ 5. 

 

1. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki. 

2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałość o wypożyczone książki. 

3. Uczniowie mogą wypożyczyć potrzebną ilość książek na okres jednego miesiąca  

4. Istnieje możliwość zarezerwowania potrzebnej książki. 

5. W stosunku do uczniów przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: 

poinformowanie rodziców, nagana wychowawcy, okresowe wstrzymanie wypożyczeń 

do czasu zwrócenia przetrzymywanych książek. 

6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki uczeń musi zwrócić taką samą, albo 

inną pozycję wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. 

7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego. 

 

§6 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 


