
Regulamin pracy biblioteki szkolnej  

Szkoły Podstawowej nr 46  im. Leona Kruczkowskiego w Bytomiu 

 

§ 1. 

1. Regulamin biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 46 im. Leona Kruczkowskiego 

w Bytomiu określa zasady funkcjonowania, organizacji oraz korzystania z biblioteki 

szkolnej.  

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

 szkole – należy przez to rozumieć Szkolę Podstawową nr 46 im. Leona 

Kruczkowskiego w Bytomiu  

 dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 im. 

Leona Kruczkowskiego w Bytomiu w Namysłowie  

 bibliotekarzu – nauczycielu zatrudnionym na stanowisku nauczyciela – 

bibliotekarza 

 uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej nr 46 im. Leona 

Kruczkowskiego w Bytomiu,  

 czytelniku – należy przez to rozumieć ucznia, nauczyciela, pracownika rodzica, 

korzystającego z biblioteki szkolnej,  

 rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego, 

 podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z 

danego języka obcego nowożytnego, dopuszczone do użytku szkolnego,  

 statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 46 im. Leona 

Kruczkowskiego w Bytomiu,  

 organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Bytom; 

 

§ 2. 

1) Biblioteka jest: 

 interdyscyplinarną pracownią ogólnokształcącą, w której uczniowie 

uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza oraz indywidualnie 

pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, 

 ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

 ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

 

§ 3. 

1. Lokal biblioteki składa się z pomieszczenia, w którym wydzielona jest: 

wypożyczalnia, pracownia multimedialna, miejsce do czytania;   

2. Biblioteka czynna jest codziennie wg harmonogramu ustalonego na początku roku 

szkolnego i umieszczonego na drzwiach wejściowych. 

3. Biblioteka gromadzi następujące materiały biblioteczne: 

 wydawnictwa informacyjne: encyklopedie, leksykony, słowniki, atlasy; 

 podręczniki szkolne i materiały edukacyjne; 



 lektury obowiązkowe do języka polskiego 

 literaturę popularno-naukową i naukową 

 wydawnictwa albumowe 

 literaturę do nauczania i uczenia się języka angielskiego;  

 podstawowe pozycje z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki      

 różnych przedmiotów nauczania 

 beletrystykę dla dzieci i młodzieży 

 pomoce metodyczne dla nauczycieli 

 czasopisma dla dzieci i nauczycieli; 

 wydawnictwa multimedialne 

 dokumenty życia społecznego - materiały opracowane przez nauczycieli i 

uczniów; 

 

4. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, posiadający kwalifikacje do 

pracy w bibliotece szkolnej. 

 

5. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania 

użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek,  inne czynniki: 

środowiskowe, lokalne, regionalne. 

 

6. Dyrektor szkoły zapewnia środki na właściwe funkcjonowanie biblioteki. Środki 

finansowe mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, darczyńców.  

 

7. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań 

biblioteki. 

 

§ 4. 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) Udostępnianie książek i innych źródeł informacji, w szczególności: 

a) planowe gromadzenie, selekcję i konserwację zbiorów; 

b) organizację udostępniania zbiorów, zgodnie z potrzebami, 

c) organizację i rozbudowę warsztatu informacyjnego, 

d) udzielanie porad bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych i katalogowych, 

e) tworzenie komputerowej bazy danych, 

f) analizowanie i reklamowanie nowości wydawniczych, 

g) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów 

edukacyjnych oraz przekazywanie uczniom materiałów ćwiczeniowych; 

 

2) Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień uczniów 

oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się poprzez: 

a) promocję książki i czytelnictwa z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów w 

edukacji szkolnej, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i marketingowej, 

c) udostępnianie zbiorów, udzielanie pomocy w ich wyborze, 

d) inspirowanie działań twórczych, 

e) przygotowanie uczniów do świadomego odbioru dóbr kultury, 



f) prowadzenie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 

społeczną. 

g) odpowiednia aranżacja przestrzeni bibliotecznej; 

h) stałe monitorowanie poziomu czytelnictwa, analiza danych, planowanie pracy; 

i) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i 

informacyjnych, 

 

3) Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 

społeczną: 

a) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i 

medialnej, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej, rozbudzanie zainteresowań 

czytelniczych i informacyjnych uczniów, 

c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa –

projekty edukacyjne, konkursy, lekcje biblioteczne, lekcje tematyczne itp.  

d) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznych; 

e) kształcenie nawyków zachowania zgodnych z normami społecznymi oraz zasadami 

dobrych obyczajów; 

f) prowadzenie Szkolnego Klubu Europejskiego; 

g) organizacja wystaw i gazetek okolicznościowych,  

 

4) Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł;  

a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych; 

b) wzbogacanie zasobów bibliotecznych w najnowsze pozycje i źródła medialne; 

c) instruktaże dla uczniów związane z poszukiwaniem informacji; 

d) grupowanie i katalogowanie zbiorów 

 

5) Tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologia 

informacyjną 

a) udostępnianie zasobów multimedialnych; 

b) zapewnienie dostępu do komputerów i Internetu; 

c) praca z wykorzystaniem urządzeń technologicznych – czytniki e-book, tablet, 

komputer, prowadzenie zajęć bibliotecznych z wykorzystaniem tablicy 

multimedialnej i projektora; 

d) komputeryzacja biblioteki;  

6) Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; 

7) Ewidencjonowanie, opracowywanie i inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 

§ 5. 

Tygodniowy czas pracy bibliotekarza wynosi 30 godzin zegarowych.  

 



§ 6. 

1. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

b) Uczniami w szczególności w zakresie: 

 rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych 

uczniów, 

 pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 

 propagowania dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej. 

c) nauczycielami w szczególności w zakresie: 

 doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, 

 informowaniu wychowawców i nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów, 

 uczestnictwa w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem 

w planie pracy szkoły. 

 prowadzenie biblioteczki metodycznej dla nauczycieli i stałą rozbudowę 

działu pedagogicznego, 

 wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 

d) rodzicami w szczególności w zakresie: 

 pomocy w doborze literatury, 

 popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 

 informowania rodziców o stanie czytelnictwa w zależności od potrzeb.  

 prowadzenie biblioteczki dla rodziców; 

e) innymi bibliotekami w szczególności w zakresie: 

 wymiany doświadczeń 

 wypożyczeń międzybibliotecznych,  

 organizacji imprez czytelniczych,  

 lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej,  

 spotkań autorskich, konkursów i in.; 

 

§ 7. 

1. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami określa 

statut szkoły.   

§ 8. 

1. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do prowadzenia polityki gromadzenia 

zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą 

obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami 

finansowymi Szkoły. 

§ 9. 

Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę 

Rodziców i innych ofiarodawców. 
 

  



§ 10. 

W bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) 

 

§ 11. 

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do poszukiwań 

źródłowych za pomocą sieci Internet i korzystania z programów multimedialnych. 

2.  Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np.: wyszukiwanie i gromadzenie 

informacji). Uczeń jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień 

poszukiwanych w Internecie. 

3. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji 

elektronicznej (poczta, komunikatory) lub prowadzenia udziału w grach on-line 

innych niż gry edukacyjne za zgodą bibliotekarza  

 

§12. 

1.  Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania 

czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów 

oprogramowania oraz administratorów danych osobowych.  

2. W pracy z użyciem szkolnych komputerów  zainstalowanych w bibliotece można 

korzystać wyłącznie z oprogramowania, które zostało zainstalowane zgodnie z 

obowiązującym prawem.  

3. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym 

oprogramowaniu i ustawieniach komputerów. 

4.  Własnych nośników elektronicznych można używać tylko po zgłoszeniu tego 

bibliotekarzowi.  

§13. 

1. Czas pracy przy stanowisku komputerowym reguluje bibliotekarz.  

2. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby pracujące w ciszy i 

nie zakłócające innym pracy. 

3. Zakończenie pracy przy stanowisku komputerowym należy zgłosić bibliotekarzowi.  

4. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać 

bibliotekarzowi. 

5. Za uszkodzenia komputera lub umyślnie spowodowane szkody odpowiada 

użytkownik ponosząc koszty naprawy.  

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad regulaminu bibliotekarz ma prawo do 

natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.  

7. W przypadku niedostosowania się do obowiązującego regulaminu użytkownik 

będzie miał zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych w bibliotece na czas 

określony przez bibliotekarza. 

 

§ 14. 

1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy i samokształcenia użytkowników biblioteki 

szkolnej.  



2.  Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej. 

3.  W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów 

multimedialnych.  

4.  Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi. 

5.  Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w 

uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do 

domu na krótki termin. 

6. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być 

uzgodnione wcześniej z bibliotekarzem.  

 

§ 15. 

1. W czytelni szkolnej udostępniane są uczniom tablety m.in. w celu możliwości czytania 

e-booków. 

2. Warunki wypożyczania  tabletów w Bibliotece są następujące:  

a) Tablety  mogą być wypożyczane pracownikom, uczniom i rodzicom uczniów; 

b) Obowiązuje zakaz wynoszenia tabletów poza teren Biblioteki. 

c) Użytkownik przejmuje całkowitą odpowiedzialność materialną za 

wypożyczony sprzęt (tablet, zasilacz, kabel zasilający). 

d) Na wypożyczającym spoczywa całkowita odpowiedzialność za wszelkie 

działania w sieci w okresie użytkowania tabletu. 

e) Obowiązuje zakaz samodzielnego instalowania oprogramowania na 

wypożyczonym sprzęcie. Wszystkie życzenia i uwagi dotyczące 

użytkowanego laptopa lub tabletu należy zgłaszać pracownikowi 

dyżurującemu w Bibliotece. 

f) Biblioteka  nie odpowiada za dane pozostawione na dysku twardym. 

 

 

§ 16. 

1. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający 

powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić 

bibliotekarzowi.  

2. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia 

wypożyczonych książek.  

3. Dopuszcza się bieżące dokonywanie drobnych napraw książek, o ile nie powodują one 

innych uszkodzeń (zabrania się używania do tych celów tzw. taśmy klejącej).  

4. Rodzice składają oświadczenie, w którym przyjmują do wiadomości postanowienia 

regulaminu biblioteki szkolnej. Biorą na siebie pełną odpowiedzialność finansową za 

wypożyczone przez córkę/syna podręczniki i książki będące w zarządzaniu biblioteki 

szkolnej w przypadku jej zniszczenia lub zgubienia.  

 

§ 17. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r. 
 


