
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

Rozdział I 

ZADANIA BIBLIOTEKI 

1. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum dydaktyczno-informacyjnym. 

2. Zadania biblioteki: 

a) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

c) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

d) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

 

Rozdział II 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI 

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który: 

a) zapewnia (w miarę możliwości lokalowych i finansowych) właściwe pomieszczenia i 

ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i 

nienaruszalność mienia; 

b) zapewnia wykwalifikowaną obsługę biblioteki; 

c) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki; 

d) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych; 

e) kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów; 

f) odpowiada za protokolarne przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela 

bibliotekarza. 

2. Zbiory: 

a) biblioteka gromadzi różnorodne materiały biblioteczne służące wypełnianiu zadań 

biblioteki szkolnej, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, tzn. 

druki, dokumenty dźwiękowe, audiowizualne i elektroniczne; 

b) zbiory biblioteczne udostępniane są w wypożyczalni, czytelni i pracowniach 

przedmiotowych. 

3. Czas pracy biblioteki: 

a) czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrekcją szkoły; 

b) godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych; 

c) biblioteka nie udostępnia swych zbiorów w czasie skontrum. 



Rozdział III 

ZADANIA I OBOWIĄZKI BIBLIOTEKARZA 

1. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do: 

a) Praca pedagogiczna: 

- udostępnianie zbiorów w czytelni i wypożyczalni, kompletów do pracowni, 

klas; 

- prowadzenie działalności informacyjnej; 

- udzielanie porad w doborze lektury; 

- współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji ścieżki edukacyjnej 

„Edukacja czytelnicza i medialna”; 

- prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa; 

- informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie prowadzonej 

statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach; 

- współpraca z pobliskimi bibliotekami w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej 

„Edukacja czytelnicza i medialna”; 

- współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym w realizacji zadań 

szkoły. 

b) Praca organizacyjno-techniczna: 

- gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami 

placówki; 

- ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- opracowywanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie 

techniczne); 

- selekcja zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych); 

- organizacja udostępniania zbiorów; 

- organizacja warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru 

podręcznego, prowadzenia katalogów, kartotek, teczek tematycznych); 

- prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, 

pomiar aktywności czytelniczej uczniów; 

- planowanie pracy biblioteki, składanie półrocznych i rocznych sprawozdań; 

- troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę pomieszczenia; 

- doskonalenie warsztatu swojej pracy; 

- zabieganie o środki finansowe celem uzupełniania zbiorów, zakupu pomocy i 

innych materiałów. 

 

 



Rozdział IV 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: 

a) uczniowie; 

b) nauczyciele; 

c) inni pracownicy szkoły; 

d) rodzice (prawni opiekunowie) uczniów; 

e) absolwenci. 

2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki. 

3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory. 

4. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i picia napojów przez 

czytelników. 

5. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia zbiorów i 

poinformować o nich bibliotekarza. 

6. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni, większą ilość 

trzeba uzgodnić z bibliotekarzem. 

7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, 

może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego przedłużenie. 

8. Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się liczbę książek do jednego 

egzemplarza. 

9. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary 

zgodnie z ustaleniami rady pedagogicznej ( np.: prace na rzecz biblioteki, okresowe 

wstrzymanie wypożyczeń, wstrzymanie świadectwa). 

10. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji. Prośbę uwzględnia 

się w kolejności zgłoszeń. 

11. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek w wypożyczalni, natomiast zbiory w czytelni 

podaje bibliotekarz. 

12. Każdy korzystający ze zbiorów czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin czytelni. 

13. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi, a 

czasopisma odłożyć na miejsce. 

14. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu 

pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami. 

15. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie 

wypożyczonych przez siebie książek, jest zobowiązany odkupić zagubioną lub 

zniszczoną książkę lub dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza. 



16. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki szkolnej mogą być 

przyznane nagrody na koniec roku szkolnego. 

17. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki dwa tygodnie 

przed końcem roku szkolnego. 

18. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia 

potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów. 

19. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki 

szkolnej i do bezwzględnego przestrzegania go. 

20. Czytelnik, który nie będzie stosował się do postanowień niniejszego regulaminu, może 

być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa 

do korzystania z biblioteki, za wiedzą dyrektora. 

21. Zasady korzystania z Centrum Multimedialnego określa odrębny regulamin. 
 


