
Regulamin biblioteki szkolnej   

Szkoły Podstawowej w Strzygach 

  

1. Użytkownikami  biblioteki szkolnej są  uczniowie klas 1-6, nauczyciele oraz 

pracownicy szkoły. 

2. Uczniowie klas pierwszych zostają przyjęci w poczet czytelników po akcie 

„Pasowania na Ucznia” oraz odbytej lekcji bibliotecznej. 

3. Uczniowie klas pierwszych mogą korzystać z wypożyczalni i czytelni pod 

nadzorem wychowawcy lub nauczyciela świetlicy. 

4. Uczniom oddziałów przedszkolnych wydziela się komplety książek, których 

wypożyczeniem zajmują się wychowawcy grup. Za wypożyczone książki do 

oddziałów przedszkolnych odpowiadają nauczyciele. 

5. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko. 

6. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni. W 

przypadkach uzasadnionych może prosić o prolongatę. 

7. Uczeń przygotowujący się do konkursu, olimpiady, może wypożyczyć 

jednorazowo większą ilość książek ( max do 5-ciu tytułów wydawniczych). 

8. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można 

korzystać tylko na miejscu. 

9. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie książki. W 

takich przypadkach zobowiązany jest do odkupienia tego samego tytułu lub 

innego w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem. Użytkownik, który nie 

ureguluje starty, nie może wypożyczyć kolejnego tytułu wydawniczego. 

10. Uczniowie klas 4-6 korzystający z czytelni wpisują się do księgi czytelni. 

Obecność uczniów klas 1-3 przebywających w czytelni zobowiązany jest 

odnotować nauczyciel. 

11. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów, 

używania telefonów komórkowych. 

  



12. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory od  7 września do 31 maja. 

13. Do 15 czerwca każdego roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki 

należy zwrócić. Użytkownikom, którzy nie rozliczyli się z biblioteką przed 

zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych, wstrzymuje się w nowym roku 

szkolnym korzystanie z zasobów do momentu zwrotu zaległości. 

14.Praca pedagogiczna bibliotekarza z czytelnikami obejmuje:  

a) udostępnienie zbiorów 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, 

rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych 

nabytkach,  

c) rozmowy z czytelnikami o książkach,  

d) poradnictwo o wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego 

doboru lektury i do jej planowania,  

e) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników 

informacji; w formie pracy indywidualnej z czytelnikami, zajęć grupowych 

(edukacje czytelnicze) i w miarę możliwości wycieczek do bibliotek 

pozaszkolnych,  

f) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom, opiekunom i kołom 

zainteresowań potrzebnych im materiałów; udzielanie pomocy w 

przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 

bibliotece (lekcje, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, godziny do dyspozycji 

wychowawcy klasy, zajęcia edukacyjne), pomoc w organizowaniu pracy z 

książką, czasopismem, ewentualnie z innymi dokumentami we wszystkich 

formach procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz w przygotowaniu przez 

różne grupy społeczności szkolnej imprez czytelniczych,  

g) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie (aktyw ten może 

działać na zasadach koła zainteresowań, np. miłośników książek - ,, Pomagam w 

bibliotece”),  

h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz 

stanu czytelnictwa w szkole na posiedzeniach Rad Pedagogicznych,  

i) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek,  



j) współpracę z bibliotekami działającymi  na terenie gminy Osiek -  Gminna 

Biblioteka Publiczna  oraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Brodnicy poprzez 

organizację i udział w wystawach, prelekcjach, spotkaniach oraz konkursach,  

k) współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie prezentacji 

możliwości ofertowych współczesnej biblioteki szkolnej – programy 

multimedialne, encyklopedie medialne , nowości literackie i inne formy.  

16. Warsztat pracy bibliotekarza obejmuje:  

a) specjalistyczny księgozbiór z zakresu bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, 

informacji naukowej, wiedzy o książce i czytelnictwie pracy pedagogicznej 

biblioteki, historii i krytyki literatury dla dzieci i młodzieży,  

b) kartotekę bibliograficzną i ewentualnie tekstową dotyczącą pracy biblioteki, 

zwłaszcza pracy pedagogicznej,  

c) zbiór pomocy dydaktycznych do przysposobienia czytelniczego i 

informacyjnego.  

15. Prace organizacyjne w bibliotece obejmują:  

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły na podstawie analizy 

posiadanych zbiorów oraz dezyderatów uczniów i nauczycieli,  

b) ewidencję zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

c) katalogowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie,  

d) selekcję zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych) przy współudziale 

nauczycieli, w porozumieniu z biblioteką składową i kierownikiem jednostki 

budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w zarządzaniach i 

instrukcjach ministra kultury i sztuki,  

e) konserwacje zbiorów:  

- stosowanie zabiegów chroniących zbiory przed ich przedwczesnym zużyciem 

(oprawa, teczki ochronne i inne),  

-dokonywanie napraw możliwych w warunkach szkolnych.  

f) organizację warsztatu informacyjnego:  

- wydzielanie księgozbioru podręcznego,  



- prowadzenie katalogów,  

- prowadzenie kartotek bibliograficznych i tekstowych przy współpracy z 

nauczycielami,  

- prowadzenie zestawień bibliograficznych,  

- zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz 

korzystania z nich a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i 

zagubione normują regulaminy wypożyczalni i czytelni zatwierdzone przez radę 

pedagogiczną,  

- wypożyczanie indywidualne do domu oraz udostępnianie zbiorów w czytelni 

obejmuje wszystkich uczniów (począwszy od klasy I szkoły podstawowej),  

- w odpowiednich warunkach lokalowych zaleca się wolny dostęp do półek,  

-  w miarę potrzeb należy wydzielać komplety książek do pracowni, świetlicy, 

itd. w których wypożyczaniem zajmą się nauczyciele (wychowawcy, 

opiekunowie),  

- biblioteka prowadzi zapis wypożyczeń umożliwiający kontrolę obiegu 

materiałów bibliotecznych i aktywności czytelniczej uczniów w bibliotece 

szkolnej oraz w miarę możliwości stosuje formy zapisu pozwalające poznać 

indywidualne zainteresowania czytelnicze uczniów i stopień korzystania przez 

nich z bibliotek pozaszkolnych,  

- biblioteka prowadzi statystykę (dzienną lub okresową) służącą 

sprawozdawczości i ocenie efektywności pracy biblioteki oraz aktywności 

czytelniczej i struktury zainteresowań czytelniczych uczniów.  

g) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność, odpowiedzialność 

materialna,  

h) wypożyczanie uczniom podręczników szkolnych finansowanych ze środków 

budżetu Państwa.  

17. Współpraca z rodzicami i instytucjami działającymi na rzecz promowania 

czytelnictwa i rozwoju kultury. W miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz 

współpracuje z rodzicami uczniów, z bibliotekami pozaszkolnymi i innymi 

instytucjami kulturalnymi, nad bogaceniem zbiorów i wyposażeniem biblioteki. 

Współpraca ta obejmuje m. in.:  



a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie 

rodziców o czytelnictwie uczniów, np. na zebraniach rodzicielskich, 

popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej, udział rodziców w 

imprezach czytelniczych,  

b) wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną a innymi 

bibliotekami i ośrodkami informacji, wzajemne korzystanie z usług,  

c) organizowanie bądź zachęcanie uczniów do udziału w lekcjach 

bibliotecznych i różnych formach pracy z czytelnikiem prowadzonych przez 

inne biblioteki.  

18. Finansowanie wydatków  

a) Wydatki biblioteki szkolnej obejmuje zakup zbiorów i ich konserwację. W 

budżecie szkoły należy także przewidzieć fundusze na zakup mebli i sprzętu 

(zależnie od potrzeb), druków bibliotecznych, materiałów piśmienniczych i 

dekoracyjnych, zakup lub wykonanie pomocy dydaktycznych.  

b) Wydatki powyższe są pokrywane z budżetu szkoły, mogą być uzupełniane 

dotacjami komitetu rodzicielskiego i innych ofiarodawców. Planowanie 

środków finansowych na zakup zbiorów zależy od zasobności już 

zgromadzonych zbiorów, liczby uczniów i rzeczywistych potrzeb.  

c)Propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów i wyposażenia biblioteki, 

nauczyciel – bibliotekarz zgłasza do Dyrektora szkoły.  

d)Wysokość kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki należy ustalać na 

początku roku budżetowego, co pozwoli właściwie planować zakupy zbiorów. 

19. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego 

Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Szkoły. 

 


