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REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej Nr 103 w Warszawie 
 

Postanowienia ogólne  
1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną  służącą realizacji potrzeb i zainteresowań  

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli. 

2. Podstawowe zadania biblioteczne oraz bieżąca obsługa czytelników realizowane są za pomocą   

komputerowego systemu bibliotecznego MOL Net+ 

3. Użytkownicy biblioteki mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 

4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

5. Biblioteka gromadzi zbiory piśmiennicze i audiowizualne w celu zapewnienia uczniom i nauczycielom 

dostępu do podstawowych źródeł informacji. 

 
I. Zadania biblioteki 

1. Do zadań biblioteki szkolnej należy: 

a. udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji; 

b. udostępnianie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych, źródłowych; 

c. tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł oraz 

efektywnego  posługiwania się technologią informacyjną; 

d. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie 

nawyku czytania i uczenia się; 

e. organizowania różnorodnych działań promujących czytelnictwo i rozwijających wrażliwość 

kulturową i społeczną uczniów;  

 

II. Organizacja 

1. Nadzór 

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który: 

a. zapewnia pomieszczenia oraz wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki; 

b. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę; 

c. zapewnia nauczycielom bibliotekarzom warunki do doskonalenia zawodowego; 

d. zatwierdza regulamin, godziny pracy biblioteki i plan pracy; 

e. hospituje i ocenia pracę biblioteki; 

2. lokal 

Biblioteka szkolna składa się z wypożyczalni, czytelni z centrum multimedialnym i części magazynowej 

3. Zbiory 

Biblioteka gromadzi następujące dokumenty: 

a. lektury; 

b. beletrystykę; 

c. literaturę popularno-naukową i naukową; 

d. wydawnictwa informacyjne i albumowe; 

e. programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 

f. materiały audiowizualne i multimedialne; 

g. czasopisma metodyczne dla nauczycieli, czasopisma dla dzieci i popularno-naukowe. 
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4. Użytkownicy 

Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi 

Szkoły Podstawowej Nr 103 w Warszawie 

 

III ZADANIA I OBOWIĄZKI BIBLIOTEKARZA 

1. Praca techniczno - organizacyjna 

a. gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniami  nauczycieli i uczniów, analizą 

obowiązujących  programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych; 

b. ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c. melioracja bazy komputerowej; 

d. retrospektywne i bieżące opracowanie zbiorów; 

e. dokonywanie selekcji zbiorów zniszczonych i zdezaktualizowanych; 

f. przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

g. prowadzenie dokumentacji biblioteki; 

h. planowanie pracy (roczny plan pracy) i przygotowywanie sprawozdań z pracy biblioteki 2 razy w 

roku szkolnym; 

i. konserwacja zbiorów, oklejanie nowych książek w folię; 

j. przemieszczanie i porządkowanie książek w działach; 

k. monitorowanie zaopatrzenia uczniów i nauczycieli w podręczniki, materiały edukacyjne i 

ćwiczeniowe; 

l. uzgadnianie zgodności finansowej z księgowością; 

m. dbanie o właściwą organizację, wyposażenie, bezpieczeństwo i estetykę lokalu bibliotecznego 

n. doskonalenie warsztatu pracy; 

o. podnoszenie kwalifikacji nauczycieli-bibliotekarzy poprzez nieustanny proces samokształcenia oraz 

udział w kursach doskonalących;  

 

2. Praca pedagogiczna 

a. wypożyczanie księgozbioru do domu, udostępnianie na miejscu, do pracowni i klas; 

b. wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na okres roku szkolnego; 

c. udzielanie porad w doborze książek zależnie od potrzeb i zainteresowań; 

d. prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa; 

e. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

f. prowadzenie rozmów o książkach, kulturze i inne; 

g. rozwijanie kultury czytelniczej i przygotowanie uczniów do samokształcenia;  

h. współorganizowanie pracy zespołu uczniów współpracującego z biblioteką;  

i. współpracowanie z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami, bibliotekami 

szkolnymi, pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły w rozwijaniu 

kultury czytelniczej i przygotowaniu do samokształcenia; 

j. analizowanie rynku wydawniczego, udzielanie informacji o nowościach wydawniczych; 

k. prowadzenie lekcji bibliotecznych z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego; 

l. dbanie o promocję biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym; 

m. uaktualnianie strony internetowej szkoły dotyczącej biblioteki; 

n. tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 
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IV Współpraca 

Biblioteka szkolna współpracuje: 

1.Współpraca z uczniami w zakresie: 

a. poradnictwa w wyborach czytelniczych; 

b. rozwijanie zainteresowań czytelniczych, edukacyjnych i kulturalnych; 

c. opieka nad aktywem bibliotecznym; 

d. przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych; 

e. praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce; 

f. organizowanie imprez bibliotecznych, akcji czytelniczych, społecznych i działań związanych 

z promocją szkoły i biblioteki;  

g. udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

h. informowanie uczniów o aktywności czytelniczej; 

i. współpraca z Samorządem Uczniowskim i Wolontariatem Szkolnym.  

2.Współpraca z nauczycielami w zakresie: 

a. współdziałanie w realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych poprzez dobór odpowiedniej 

      literatury; 

b. współdziałanie w organizowaniu spotkań autorskich, wycieczek do innych bibliotek; 

c. współdziałanie w organizowaniu imprez bibliotecznych ogólnoszkolnych i lokalnych; 

d. umożliwianie poszukiwania informacji z rożnych źródeł z wykorzystaniem technologii 

      informacyjnej;  

e. współdziałanie w zakresie egzekwowania regulaminu biblioteki; 

f. konsultowanie w sprawach selekcji księgozbioru; 

g. informowanie o stanie czytelnictwa i zadłużeniach uczniów; 

h. współdziałanie w zakresie kształtowania właściwych postaw społecznych i kulturowych 

i. uwzględnianie propozycji nauczycieli dotyczących gromadzenia zbiorów; 

3.Współpraca rodzicami w zakresie: 

a. informowanie o stanie czytelnictwa i zadłużeniach; 

b. udostępnianie księgozbioru zainteresowanym rodzicom; 

c. współuczestnictwo w organizowaniu różnych działań na rzecz upowszechniania czytelnictwa; 

d. współudział w opiece rodziców podczas wycieczek do innych bibliotek; 

e. uzupełnianie zbiorów – otrzymywanie książek w darze i finansowanych przez Radę Rodziców; 

4.Współpraca z innymi bibliotekami:  

a. organizowanie wycieczek do bibliotek publicznych na lekcje biblioteczne; 

b. udział w wydarzeniach kulturalnych promujących czytelnictwo w innych bibliotekach; 

c. udział w spotkaniach autorskich organizowanych w innych bibliotekach; 

d. przekazywanie informacji o wydarzeniach kulturalnych i wspieranie działalności innych bibliotek; 

e. udział w konkursach czytelniczych i literackich organizowanych w innych bibliotekach; 

f. udział w organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną konferencjach metodycznych, rożnych 

formach  dokształcania i doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza; 
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IV. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI 

Dokument jest integralną częścią regulaminu biblioteki szkolnej. 

 

1. Z biblioteki (wypożyczalni i czytelni) mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice  uczniów oraz 

pracownicy szkoły. 

2. Godziny pracy biblioteki podane są na drzwiach wejściowych i na stronie internetowej szkoły. 

3. Do biblioteki należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami, a teczki i torby trzeba złożyć w 

wyznaczonym miejscu. 

4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni, większą ilość (jednak nie więcej niż 4) 

należy uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem. 

5. Przed upływem terminu zwrotu, czytelnik ma prawo przedłużyć wypożyczenie  na następne 2 tygodnie. 

6. Zbiory biblioteczne są naszą wspólną własnością, wypożyczone książki należy chronić przed 

zniszczeniem i zgubieniem. 

7. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek  i poinformować o nich 

bibliotekarza. 

8. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną  przez nauczyciela-

bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnie antykwarycznej cenie książki zagubionej lub 

zniszczonej. 

9. Wszystkie wypożyczone książki należy oddać do biblioteki na 14 dni przed zakończeniem roku 

szkolnego. 

10. Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się liczbę książek do  1 egzemplarza. 

11. Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biblioteki. 

 

V. Regulamin czytelni 

Dokument jest integralną częścią regulaminu biblioteki szkolnej. 

 

W czytelni obowiązuje cisza. 

1. Przed wejściem okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni, a teczki i torby w wyznaczonym 

miejscu. 

2. W czytelni nie wolno spożywać posiłków. 

3. Nauczyciele bibliotekarze nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w teczkach. 

4. Korzystanie z własnej książki trzeba zgłosić bibliotekarzowi. 

5. Z księgozbioru czytelni należy korzystać tylko na miejscu. 

6. Niektóre wydawnictwa mogą być wypożyczone do domu, pod warunkiem zwrotu w terminie ustalonym 

przez bibliotekarza. 

7. Każdą książkę i czasopismo, z których korzysta czytelnik, należy przed wyjściem odłożyć na właściwe 

miejsce. 

8. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. Zauważone uszkodzenia 

należy zgłosić bibliotekarzowi. 
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VI.  REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ  

Dokument jest integralną częścią regulaminu biblioteki szkolnej. 

 

1. Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać następujący użytkownicy: uczniowie, nauczyciele i  

pracownicy szkoły oraz rodzice. 

2. Centrum jest czynne w godzinach pracy czytelni. 

3. Korzystać z komputera można tylko w celu edukacyjnym.  

4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby. 

5. Jednorazowo z komputera można korzystać do 45 minut. W przypadku dużej liczby chętnych do  

korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony. 

6. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię, nazwisko, klasa, 

godzina, numer stanowiska i temat poszukiwań). 

7. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, 

zawirusowania). W przypadku uczniów odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice. 

8. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu komputera należy natychmiast zgłaszać 

bibliotekarzowi. 

9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów  

i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach  i ustawieniach systemowych 

10. Zabrania się samowolnego używania dyskietek i CD-ROM-ów, dysków wymiennych, w trosce  

o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu. 

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

12. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko nauczyciel bibliotekarz lub inni nauczyciele. 

13. W przypadku małej ilości chętnych do korzystania z ICIM, po uzyskaniu zgody nauczyciela 

bibliotekarza, wolno grać w gry, ale tylko sportowe, zręcznościowe  i edukacyjne – bez przemocy!  

(do 30 min). 

14. Zabrania się tworzenia, wyszukiwania i prezentowania materiałów o treści wulgarnej lub obrażającej 

uczucia innych. 

15. Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta. Stanowisko pracy należy zostawić w 

idealnym porządku. 

16. Za łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa do korzystania  z centrum na określony  

czas, najdłużej do końca roku szkolnego. Poinformowany o tym fakcie zostanie dyrektor szkoły. 

 

VII. REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW 

w Szkole Podstawowej nr 103 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw. Dz. U. z 2014 r. poz. 811.  

Dokument jest integralną częścią regulaminu biblioteki szkolnej. 

 

1. Podręczniki wypożyczane są uczniom klas I-III na okres ich wykorzystania tj. ok. 3 m-cy, a pozostałym 

na  okres roku szkolnego. 

2. Po okresie wykorzystania podręcznika, uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej, 

co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika.  

3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien  

w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić  

wychowawcy i bibliotekarzowi. 
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4. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia  

wypożyczonych podręczników.  

5. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.  

6. Podręczniki należy szanować, jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, 

zaznaczyć, podkreślać, kolorować itp. 

7. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.  

8. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.  

9. Rodzice proszeni są o podpisanie list potwierdzających odbiór podręczników i zapoznanie się z 

regulaminem wypożyczenia darmowych podręczników szkolnych.  

 

 

 

  


