
Załącznik Nr 1   

do Zarządzenia nr 9d/2020/2021 

z dnia 14.10.2020 r.  

Dyrektora ZSO w Wydminach 

 

Regulamin biblioteki szkolnej                                                                                   

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i  zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli. 

2.  W skład biblioteki szkolnej wchodzą: wypożyczalnia i czytelnia. 

3.  Z biblioteki mogą korzystać: 

a) uczniowie - na podstawie zapisów w dzienniku klasowym, 

b) nauczyciele i pracownicy szkoły, 

c) rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka i dowodu   osobistego 

d) inne osoby na podstawie dowodów osobistych, 

4. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni dyrektor  szkoły. 

Dyrektor szkoły: 

a) zapewnia odpowiednie pomieszczenia na wypożyczalnię i czytelnię, właściwe 

wyposażenie i środki finansowe na jej działalność, 

b) zatrudnia wykwalifikowana kadrę zgodnie z obowiązującymi   normami, 

c) zatwierdza i opiniuje wszelką dokumentację związaną z wpływami i ubytkami                

w bibliotece, 

d) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy. 

5.  Rada pedagogiczna: 

a) analizuje stan czytelnictwa  dwa razy w roku na podstawie sprawozdań semestralnych 

nauczyciela bibliotekarza, 

b) opiniuje projekty innowacyjne zgłoszone przez nauczyciela bibliotekarza, 

c) podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela 

bibliotekarza. 

6.  Nauczyciele i wychowawcy: 

a) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb                

i zainteresowań czytelniczych uczniów, 

b) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczania przedmiotu, zgłaszają propozycje 

dotyczące gromadzenia. 

 

 

II. Funkcje i zadania biblioteki. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza. 

1.Biblioteka szkolna: 

a)  służy realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły, rozbudza i  rozwija 

potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje kulturę czytelniczą, 



b) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do samodzielnego 

korzystania ze zbirów biblioteki oraz  innych  źródeł informacji, 

c)  stanowi  ośrodek  informacji  dla  rodziców i uczniów  o  dokumentacji  szkolnej 

d) czytelnia jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje  się sprzęt                              

i zgromadzone zbiory na zajęciach z uczniom, 

e)  wspiera działalność opiekuńczo- wychowawczą szkoły   w zakresie pomocy uczniom 

wymagającym opieki  dydaktycznej i wychowawczej. 

f) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

2. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza. 

  Praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji,                                                 

b) udzielanie informacji, 

c) poradnictwo w doborze lektury, 

d) zakup książek zgodnie z zapotrzebowaniami czytelniczymi uczniów, 

e) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji 

przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów w formie zajęć 

grupowych oraz przez pracę indywidualną z uczniem, 

f) rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

g) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną uczniów 

poprzez: 

- konkursy czytelnicze, 

- wystawy książek, 

- gazetki tematyczne, 

- spotkania autorskie, 

- zajęcia czytelnicze wyrabiające nawyk czytania i uczenia się. 

- działania wyrabiające tożsamość narodową i językową uczniów należących do 

mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym, 

h) umożliwienie osiągania sukcesów w procesie uczenia się: 

- pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, 

- udostępnianie uczniom zbiorów w czytelni oraz pomoc im w odrabianiu lekcji, 

- indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce, 

i) uczenie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru kultury: 

- organizowanie wycieczek do innych bibliotek oraz instytucji kulturalno-oświatowych 

(udział uczniów w lekcjach bibliotecznych, spotkaniach autorskich), 

- współorganizowanie wyjazdów do teatru, kina, 

j) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa: 

- konkursy, 

- wystawy, 

- apele, 

- zajęcia czytelnicze, 

- lekcje biblioteczne, 

k) inspirowanie pracy łączników z biblioteką, 



l) pomoc w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych nauczycielom  

i wychowawcom, związanych z książką i innymi źródłami informacji, 

informowanie nauczycieli, wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

ł) tworzenie warunków do posługiwania się technologiami  informacyjno-

komunikacyjnymi 

m) umożliwienie uczniom dostępu do Internetu. 

n)  współpraca z rodzicami: 

- informowanie o stanie czytelnictwa dzieci ( wywiadówki, rozmowy indywidualne), 

- udostępnianie przepisów prawa wewnątrzszkolnego, 

- propagowanie  konkursów czytelniczych poprzez rozmowy indywidualne oraz 

umieszczanie informacji na gazetkach bibliotecznych, 

- informowanie  o nowościach czytelniczych  poprzez wystawki, gazetki i rozmowy 

indywidualne, 

- rozmowy zachęcające do wspólnego czytania z dziećmi w domu, 

- poradnictwo  w doborze odpowiedniej literatury. 

Prace organizacyjno-techniczne: 

o) gromadzenie zbiorów, 

p) gromadzenie i ewidencja podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych z dotacji celowej, 

q) ewidencja i opracowywanie zbiorów, 

r) selekcja zbiorów, 

s) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, 

teczki tematyczne), 

t) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy                                   

i sprawozdania, statystyka czytelnictwa dzienna, miesięczna, półroczna i roczna), 

u) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

w) inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych przeprowadzana jest metodą skontrum 

Inne obowiązki i uprawnienia: 

w) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów, 

v) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

x) współpraca z innymi bibliotekami, 

y) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej. 

z) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych ( projekty, granty). 

III. Organizacja biblioteki 

1. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni: 

a) biblioteka szkolna czynna jest zgodnie z organizacją roku szkolnego, 

b) udostępnianie zbiorów odbywa się w ciągu 30 godzin tygodniowo. Czas otwarcia 

wypożyczalni i czytelni   zatwierdzany jest na początku roku szkolnego. 

 

2. Zbiory biblioteczne: 

a) struktura zbiorów zależy od poziomu organizacji i poziomu szkoły oraz 

zainteresowań czytelników, 

b)  rodzaje zbiorów: 



- wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

- programy, 

- lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i   innych przedmiotów, 

- wybrane pozycje z literatury pięknej oraz  popularnonaukowej i naukowej, 

- czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólno-pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, 

naukowe i popularnonaukowe,  prasy codziennej i czasopisma 

- podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy  z  dziećmi, 

- materiały audiowizualne, 

- materiały regionalne, 

- teczki tematyczne. 

3. Pracownicy: 

a) w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b) w każdym pomieszczeniu biblioteki zatrudniony jest jeden nauczyciel bibliotekarz. 

4. Finansowanie wydatków: 

a) podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet szkoły, 

b) planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego 

szkoły, 

c) biblioteka może otrzymywać dotacje na swoją działalność od rady rodziców lub                   

z innych źródeł, 

d) biblioteka może zdobywać środki przez prowadzenie działalności gospodarczej, pod 

warunkiem, że działalność ta nie koliduje z realizacją podstawowych zadań. 

5.Czytelnicy biblioteki szkolnej: 

a) jednorazowo  mogą wypożyczyć cztery książki,  w  uzasadnionych wypadkach więcej 

na okres dwóch tygodni w ciągu roku szkolnego oraz na okres całych ferii zimowych                

i letnich, 

b) w czytelni czytelnik może bez ograniczeń korzystać ze zbioru podręcznego oraz 

prasy,   

c) zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik musi odkupić, taką samą lub inną 

wskazaną przez bibliotekarza, 

d) wypożyczone materiały lub książki należy zwrócić na koniec roku szkolnego, 

e) w przypadku zmiany szkoły czytelnik jest zobowiązany rozliczyć się z wypożyczalnią 

i czytelnią,  

f) uczniowie korzystający ze sprzętu w czytelni muszą zachować szczególną ostrożność 

by go nie uszkodzić ani zniszczyć, 

g) w obu pomieszczeniach musi być zachowany ład i porządek,  

h) nauczyciele korzystający na lekcji z pomieszczenia czytelni odpowiadają za stan 

zbioru i wykorzystywanego sprzętu. 

 

 

 

 
     


