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Regulamin Biblioteki Szkolnej 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej  

w Gostyninie 

 

 W Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie funkcjonuje 

biblioteka, która jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą m. in. realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań uczniów, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, poszukiwaniu wiedzy pedagogicznej, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, upowszechnianiu źródeł wiedzy  

o regionie.   
 

 Biblioteka szkolna zobowiązana jest do gromadzenia i udostępniania materiałów 

niezbędnych do realizacji procesu nauczania, w tym podręczników, materiałów 

metodycznych i materiałów ćwiczeniowych.  
 

I. Organizacja pracy biblioteki: 
 

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

a) zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę 

biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia, 

b) zatrudnia bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami (bibliotekarskimi  

i pedagogicznymi), zapewnia mu warunki do  doskonalenia zawodowego, 

c) przydziela na początku roku kalendarzowego środki finansowe na działalność 

biblioteki, 

d) inspiruje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu systemu 

edukacji czytelniczej i informacyjnej w szkole, 

e) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne 

przekazanie przy zmianie bibliotekarza, 

f) w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot 

wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania, 

g) hospituje i ocenia pracę biblioteki. 

2. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni wyposażonej w stanowiska 

komputerowe. 

3. Pomieszczenia biblioteczne umożliwiają: 

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza nią na warunkach 

określonych w regulaminie biblioteki, 

c) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej. 

4. Zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennicze i materiały audiowizualne 

niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły.  

5. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać: 

a) uczniowie, 

b) nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

c) rodzice uczniów szkoły, 

d) inne osoby za zgodą nauczyciela bibliotekarza. 
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6. Czas otwarcia biblioteki podporządkowany jest potrzebom uczniów i ustalony jest   

w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

7. Szczegółowe zasady korzystania ze szkolnej biblioteki zawarte są w Regulaminie 

biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1im. Armii Krajowej w Gostyninie. 
 

II. Zadania nauczyciela bibliotekarza 
 

1. W zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji: 

a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać 

papierową, 

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

mających postać elektroniczną,  

c) udostępnia uczniom materiały ćwiczeniowe lub przekazuje bez obowiązku 

zwrotu. 

2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z materiałów bibliotecznych,  

w tym  z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych określa 

regulamin biblioteki zatwierdzony przez dyrektora szkoły.   

 

3.  W zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 

technologią informacyjną: 

a) udziela informacji na temat posiadanych zbiorów,  

b) udziela porad i pomocy w wyborach czytelniczych,  

c) udziela pomocy w korzystaniu z Internetu. 

 

4. W zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się: 

a) proponuje pozycje czytelnicze zgodne z zainteresowaniami ucznia, 

b) przekonuje do czytania nowości, 

c) prowokuje rozmowy indywidualne i wymianę doświadczeń czytelniczych 

między uczniami, 

d) umiejętnie planuje zakupy, śledzi rynek wydawniczy, aby móc uzupełniać zbiory  

o pozycje oczekiwane przez czytelników. 

 

5. W zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość 

kulturową i społeczną: 

a) współpracuje z innymi nauczycielami przy organizacji szkolnych  

i pozaszkolnych uroczystości i imprez kulturalnych, 

b) bierze udział w akcjach społecznych organizowanych w szkole, reklamuje je  

w bibliotece, 

c) dostarcza uczniom i nauczycielom stosowne materiały i umożliwia poszukiwania 

inspiracji w zbiorach bibliotecznych, 

d) wspiera projekty kulturowe, gromadzi odpowiednie zbiory tematyczne. 
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III. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują 

 

1. Pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) umożliwianie uczniom i nauczycielom korzystanie z pracowni multimedialnej 

biblioteki,  

c) udzielanie informacji na temat posiadanych zbiorów, udzielanie porad i pomocy  

d) w wyborach czytelniczych, udzielanie pomocy w korzystaniu z Internetu, 

e) informowanie innych nauczycieli o czytelnictwie uczniów w poszczególnych 

oddziałach klasowych, 

f) upowszechnianie w różnych formach informacji i propagandy książek oraz 

innych  wydawnictw medialnych, 

g) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego. 
 

2. Pracę organizacyjną poprzez: 

a) gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów, 

b) selekcję i konserwację zbiorów, 

c) organizację warsztatu organizacyjnego, 

d) organizację udostępniania zbiorów, 

e) organizację korzystania z pracowni multimedialnej, 

f) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną. 
 

3. Współpracę z uczniami poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych  

z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, przysposabianie ich  

do samokształcenia, 

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, w tym z Internetu  

i poczty e-mailowej, oraz z sieci bibliotek i ośrodków informacji naukowej, 

technicznej  i organizacyjnej, 

c) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej 

uczniów, 

d) wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych 

materiałów bibliotecznych, 

e) udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyborze zawodu, 

f) rozwijanie różnych form samorządności i gotowości do pracy społecznej, 

g) rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji 

czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku 

potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu, 

h) otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach 

czytelniczych, 

i) okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym 

kłopoty wychowawcze, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

4. Współpracę z nauczycielami poprzez: 

a) udzielanie pomocy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w doskonaleniu 

zawodowym, w dokształcaniu się i pracy twórczej, 

b) uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska przez 

gromadzenie, udostępnianie i popularyzowanie zbiorów z dziedziny wychowania, 
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c) współdziałanie z nauczycielami i pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu 

uzdolnień i zainteresowań uczniów, ich osiągnięć i trudności w nauce i zaburzeń  

w zachowaniu, 

d) wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic w intelektualnym  

i kulturalnym rozwoju młodzieży z różnych środowisk społecznych, 

e) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

f) współudział w organizacji konkursów i uroczystości szkolnych. 

 

5. Współpracę z rodzicami poprzez: 

a) zapewnienie rodzicom swobodnego i stałego dostępu do informacji na temat 

czytelnictwa swojego dziecka na podstawie posiadanej dokumentacji,  

b) pomoc w doborze lektury dla ucznia, wypożyczeniu potrzebnych materiałów,  

c) korzystanie z  pomocy i współuczestnictwa rodziców w organizowaniu wystaw, 

konkursów i imprez czytelniczych, 

d) umożliwienie rodzicom korzystania ze zbiorów bibliotecznych, szczególnie  

o charakterze wychowawczym i poradnikowym.  

 

6. Współpracę z innymi bibliotekami poprzez:  

a) wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi bibliotekarzami podczas spotkań 

metodycznych, 

b) udział w zajęciach bibliotecznych organizowanych przez inne szkoły, 

c) uczestnictwo w spotkaniach literackich i konkursach organizowanych przez inne 

biblioteki,   

d) wypożyczenia międzybiblioteczne.  
 

7. W bibliotece jest prowadzona następująca dokumentacja: 

a) księgi inwentarzowe, 

b) dokumentacja  wypożyczeń  indywidualnych i  zbiorowych, 

c) plan pracy biblioteki szkolnej oraz sprawozdania z jej działalności, 

d) dziennik biblioteki szkolnej, 

e) dokumentacja braków, rejestr ubytków, 

f) dokumentacja wpływów, 

g) dokumentacja inwentaryzacji zbiorów, 

h) prowadzenie i aktualizacja oprogramowania VULCAN. 

 

 

IV. Zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni 
 

1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice  

i pracownicy szkoły: 

a) każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki, 

b) godziny pracy biblioteki podane są na drzwiach wejściowych, 

c) w bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić jedzenia i picia oraz 

korzystać z telefonów komórkowych, 

d) w czytelni uczniowie przebywają bez okryć wierzchnich, 

e) w czytelni może przebywać tylu uczniów, ile jest miejsc siedzących przy stolikach, 

f) po dzwonku uczniowie zobowiązani są do udania się na zajęcia, 
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g) przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bezpośrednio 

bibliotekarzowi, a czasopisma odłożyć na właściwe miejsce na półce, 

h) materiały biblioteczne można wypożyczać tylko na własne nazwisko, 

i) uczniowie mogą wypożyczyć 2książki na 2 tygodnie, większą liczbę należy uzgodnić 

z bibliotekarzem, 

j) uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do 

wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo, 

k) możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia, kiedy na dane dzieło nie ma 

zapotrzebowania ze strony czytelników. W uzasadnionych przypadkach biblioteka 

może zażądać zwrotu książki, 

l) przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek  

i powiadomić o nich bibliotekarza, 

m) należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki,  

w książkach nie wolno zaginać kartek, rysować, podkreślać tekstu długopisem czy 

ołówkiem, 

n) czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub bardzo zniszczoną książkę (po 

uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem), 

o) z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu. W uzasadnionych 

przypadkach książki z księgozbioru podręcznego na krótki czas mogą być 

wypożyczone do domu, 

p) zbiory audiowizualne wypożyczane są wyłącznie nauczycielom, 

q) przed zakończeniem roku szkolnego wychowawca ma obowiązek sprawdzić czy 

uczniowie oddali książki, 

r) czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką w pierwszym tygodniu czerwca, 

lub w przypadku zmiany miejsca nauki (karta obiegowa). 

 

V.  Zasady korzystania z Centrum Informacji Multimedialnej 
 

1. Centrum Informacji Multimedialnej służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. 

2. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki z pominięciem przerw 

międzylekcyjnych. 

3. Z komputerów można korzystać tylko za zgodą bibliotekarza. 

4. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu (imię, nazwisko, 

godzina, numer stanowiska i temat poszukiwań). 

5. Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani 

sposobu logowania. 

6. Można przeglądać strony Internetowe poszukując informacji na zadany przez 

nauczyciela temat, przygotowując referat lub inną pracę domową, a także 

rozszerzając swoje zainteresowania pozaszkolne. 

7. Stanowiska komputerowe służą do przeglądu programów multimedialnych 

znajdujących się w bibliotece i w sieci Internetu. 

8. Na szkolnym sprzęcie komputerowym nie wolno wysyłać sms-ów, listów e-

mailowych, instalować gier oraz otwierać własnych kont pocztowych. 

9. W czasie korzystania z Internetu nie wolno korzystać z komunikatorów (czat, GG, 

itp.) 

10. Z nagrywarki CD-ROM może korzystać osoba, która uzyska zgodę nauczyciela 

bibliotekarza. 
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11. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania 

innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach. 

12. Ze względu na niebezpieczeństwo zainfekowania wirusem systemu zabrania się 

używania własnych nośników danych. 

13. Nie wolno zmieniać ustawień systemowych. 

14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać 

natychmiast bibliotekarzowi. 

15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz może 

pozbawić ucznia korzystania z komputerów na określony czas. 
 

 

 

 

 
  


