
Regulamin biblioteki szkolnej

I. Zagadnienia ogólne

§ 1

1. Biblioteka szkolna stanowi główne centrum informacji i pomocy naukowo- dydaktycznej
szkoły.

2. Podstawowe zasady funkcjonowania oraz organizację biblioteki szkolnej określa Statut
Szkoły.

§ 2

1. Rada  Pedagogiczna  zapoznaje  się  ze  sprawozdaniem  z  pracy  biblioteki  szkolnej  i
analizuje  stan  czytelnictwa  dwa  razy  w  ciągu  roku  szkolnego,  opiniuje  regulamin
biblioteki szkolnej.

2. Nauczyciele i wychowawcy:
 współpracują  z  biblioteką  szkolną  w  zakresie  rozbudzania  i  rozwijania  potrzeb  i

zainteresowań czytelniczych uczniów, 

 uświadamiają  uczniom  potrzebę  przestrzegania  regulaminu  biblioteki  i  udzielają
pomocy w egzekwowaniu zwrotu książek oraz rozliczeń za książki  zagubione lub
zniszczone, 

 znają zbiory biblioteki szkolnej, szczególnie w zakresie nauczanego przedmiotu, 

 zgłaszają  propozycje  dotyczące  gromadzenia  zbiorów,  udzielają  pomocy  w  ich
selekcji.

II. Udostępnianie zbiorów. Zasady ogólne.

§ 3

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy
szkoły oraz lokalni mieszkańcy.

2. Dni i  godziny pracy biblioteki  szkolnej są określane na początku roku szkolnego i  w
miarę  potrzeb  aktualizowane,  a  następnie  podawane  do  wiadomości  wszystkich
zainteresowanych w zwyczajowo przyjętych miejscach informacyjnych.
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3. Ze zgromadzonych w bibliotece  zbiorów korzystać można wypożyczając je  do domu,
również  na  okres  ferii  lub  wakacji,  czytając  lub  przeglądając  na  miejscu,  bądź
wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

4. Całość zgromadzonych w bibliotece szkolnej zbiorów stanowi wyłączną własność Szkoły
Podstawowej w Łosińcu, a zatem użytkownicy zobowiązani są:

 dbać o wykorzystywane materiały, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem,

 nie  wynosić  z  biblioteki  bez  wiedzy  bibliotekarza  żadnych  książek,  ani  innych
materiałów,

 materiały wypożyczone do domu lub na zajęcia zwracać w ustalonym terminie,

 zagubienie bądź zniszczenie materiałów bibliotecznych rekompensować na zasadach
ustalonych w regulaminie.

5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
6. Użytkowników obowiązuje dbałość o wyposażenie biblioteki.
7. W  przypadku  naruszenia  obowiązujących  w  bibliotece  zasad,  bibliotekarz  ma  prawo

przerwać pracę ucznia i poprosić go o opuszczenie biblioteki.
8. Uczniowie  z  najwyższą  frekwencją  czytelniczą  mogą  być  nagrodzeni  na  koniec  roku

szkolnego.
9. Każdy  użytkownik  biblioteki  zobowiązany  jest  zapoznać  się  z  jej  regulaminem  i

przestrzegać go.

III.  Zasady korzystania z wypożyczalni

§ 4

1. Za materiały wypożyczane doraźnie do wykorzystania na lekcji, odpowiada osoba, która
je wypożycza.

2. Uczniowie  wypożyczają  potrzebne  im  książki  na  okres  nie  dłuższy  niż  1  miesiąc.
Bibliotekarz ma prawo skrócić lub wydłużyć ten okres kierując się zapotrzebowaniem na
określoną pozycję.

3. Przeczytane  książki  powinny  być  niezwłocznie  zwrócone  do  biblioteki,  aby  mogli
korzystać z nich inni.

4. W  przypadku  rażącego  niedotrzymania  terminu  zwrotu  następuje  wstrzymanie
wypożyczeń.

5. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
6. Użytkownik,  który zgubi lub zniszczy książkę bądź inny wypożyczony materiał,  musi

odkupić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
7. Wszystkie  wypożyczone  przez  uczniów  klasy  8  pozycje  muszą  być  zwrócone  do

biblioteki  przed  końcem  roku  szkolnego,  w  terminie  podanym  przez  bibliotekarza.
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Pozostali uczniowie oddają książki przed zakończeniem roku szkolnego chyba, że zgłoszą
chęć zatrzymania książki na okres wakacji.

8. Podręczniki  szkolne  uczniowie  oddają  pod  koniec  roku  szkolnego  w  terminie
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

9. Uczniowie  i  ich  rodzice  ponoszą  odpowiedzialność  finansową  za  zagubione  lub
zniszczone podręczniki szkolne.

10. Czytelnicy  (uczniowie,  nauczyciele,  inni  pracownicy  szkoły)  opuszczający  szkołę
zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie zaświadczenia potwierdzającego zwrot
wszystkich pozycji wypożyczonych z biblioteki (tzw. obiegówka).

IV. Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza

§ 5

1. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji w tym:

a) udostępnianie zbiorów w bibliotece, kompletów podręczników do pracowni, klas,
świetlicy,

b) udzielanie porad w doborze lektury, 
c) organizowanie pracy zespołu uczniów współpracującego z biblioteką,
d) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się  technologią  informacyjną,  w
tym udostępnianie nauczycielom pomocy dydaktycznych w postaci multimedialnych
programów edukacyjnych,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i
pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, w tym:

a) informowanie uczniów i ich rodziców o stanie czytelnictwa,
b) organizowanie  konkursów  czytelniczych  oraz  konkursów  zachęcających  do

korzystania z biblioteki,
c) organizowanie spotkań autorskich,
d) zachęcanie do udziału w imprezach kulturalnych i czytelniczych,

4) organizowanie  różnorodnych  działań  rozwijających  wrażliwość  kulturową  i
społeczną:

a) organizowanie wystaw tematycznych,
5) współpraca z innymi bibliotekami, w tym:

a) wymiana wiedzy i doświadczeń – udział w szkoleniach i warsztatach,
b) popularyzacja na terenie szkoły oferty czytelniczo-edukacyjnej innych bibliotek,

6) współpraca z nauczycielami, w tym:
a) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
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b) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
c) wspieranie nauczycieli  w organizacji  konkursów oraz uroczystości  szkolnych i

pozaszkolnych,
d) współpraca  z  nauczycielami  w  zakresie  realizacji  edukacji  czytelniczej  i

medialnej,
7) współpraca z rodzicami, w tym:

a) udostępnianie rodzicom księgozbioru,
b) udostępnianie rodzicom informatorów związanych z egzaminami zewnętrznymi,
c) wspieranie przez radę rodziców działalności biblioteki,

8) czynności organizacyjno-techniczne, w tym:
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,
b) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) przeprowadzenie selekcji zbiorów (przy współudziale nauczycieli),
d) opracowywanie zbiorów,
e) prowadzenie  katalogów  :  alfabetyczny,  rzeczowy  i  zbiorów  specjalnych  (wg

aktualnych norm),
f) prowadzenie  dokumentacji  pracy  biblioteki,  statystykę,  pomiar  aktywności

czytelniczej uczniów,
g) planowanie pracy biblioteki (plan długoterminowy i roczny), składanie rocznych

sprawozdań,
2. Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą skontrum na
zasadach  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  27  ust.  6  ustawy  o
bibliotekach.

V. Pozostałe sprawy organizacyjne

§ 6

1. Biblioteka przyjmuje dary od instytucji i osób fizycznych.
2. Nauczyciele jako użytkownicy biblioteki szkolnej:

 mają prawo do wypożyczeń na terminy dłuższe, niż to określa regulamin,

 z końcem roku szkolnego dokonują z nauczycielem bibliotekarzem uzgodnienia stanu
swego konta.

3. Wychowawca  klasy  egzekwuje  od  odchodzącego  ze  szkoły  ucznia,  a  Dyrektor  od
odchodzącego z pracy nauczyciela lub innego pracownika, potwierdzenia uregulowania
wszelkich zobowiązań wobec biblioteki szkolnej.

4. Niektóre  pozycje  z  biblioteki  szkolnej  mogą  być  wypożyczane  bezterminowo  do
pracowni  przedmiotowych  i  tam  udostępniane  podczas  zajęć.  Pozycje  te  muszą  być
odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem lub zagubieniem. Odpowiedzialność za
wyżej wymienione zbiory ponosi opiekun pracowni.
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