
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy  

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród  rodziców oraz  w miarę 

możliwości wiedzy o regionie.  
 

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

rodzice.    

 

3. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze, zainteresowania uczniów; 

2) przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji; 

3) wdraża do poszanowania książki; 

4) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

5) otacza opieką uczniów szczególnie uzdolnionych oraz uczniów mających trudności; 

6) współdziała z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami na zasadzie 

wspierania uczenia się, poradnictwa, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk; 

7) rozwija życie kulturalne szkoły; 

8) wspiera doskonalenia nauczycieli; 

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 

10) nawiązuje współpracę z władzami lokalnymi, ośrodkami kultury, innymi instytucjami; 

 

 

4. Zadaniem  biblioteki jest:   

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;  

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej; 

3) prowadzenie działalności informacyjnej;  

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;  

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;  

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;  

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów 

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;  

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;  

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;  

10) organizacja wystaw okolicznościowych.      

 

5. Organizacja biblioteki przedstawia się następująco: 

1) biblioteka mieści się w wydzielonym pomieszczeniu; 

2) biblioteka prowadzona w wymiarze 15 godzin udostępnia zbiory co najmniej 3 razy w 

tygodniu  

3) czytelnikami mogą być wszyscy uczniowie i  nauczyciele;  

 

6. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można: 

1)  wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa, multimedia); 

2) czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory AV, 

multimedia, Internet); 

3) korzystając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do dyspozycji 

nauczyciela); 



7. Jednorazowo wypożyczyć można trzy książki na okres dwóch tygodni . 

8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. 

9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną 

przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki 

zagubionej. 

10. Wszystkie wypożyczone w trakcie roku szkolnego książki należy zwrócić do biblioteki 

przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę); 

11. Uczeń może wypożyczyć dwie książki na okres wakacji.  Wypożyczenie większej ilości 

książek następuje po indywidualnych uzgodnieniach z bibliotekarzem.  Zwrot tych książek 

musi być dokonany w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego. 

12. Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole 

1) Uczniowie  mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach 

nauczania dla szkoły podstawowej; 

2) Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające 

postać papierową lub zapewnia im dostęp do nich w postaci elektronicznej; udostępnia lub 

przekazuje  materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu; 

3) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego rodzice ucznia dokonują zwrotu  podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

Z powyższą informacją rodzice zapoznają się na początku roku szkolnego. 

13. Zasady postępowania ze zniszczonymi lub nieaktualnymi podręcznikami w szkole są 

zawarte w odrębnej procedurze.  

14. Zasady korzystania z czytelni: 

1).  Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej. 

2).  Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy   SP Nr 2. 

3).  Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami i bez  jedzenia.  

4).  Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza. 

5). Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela. 

6).  Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych. 

7).  Ze względu na ochronę antywirusową, zabrania się samowolnego używania własnych 

nośników medialnych. 

8).  Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane 

niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów 

bibliotecznych. 

15. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza są zawarte w statucie szkoły. 

16.  Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i 

przestrzegać go. 


