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Regulamin biblioteki  

Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach 
 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb zainteresowanych uczniów, 

zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy 

o regionie. Zadania określone dla biblioteki wykonuje zatrudniony w szkole nauczyciel-

bibliotekarz. 

2. Biblioteka szkolna: 

1) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły; 

2) rozwija i rozbudza potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę 

czytelniczą; 

3) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania  

z różnych źródeł informacji oraz bibliotek; 

4) stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) 

gromadzonych w szkole; 

5) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory 

biblioteczne na zajęcia z uczniami; 

6) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły (pomoc uczniom zdolnym, 

trudnym). 

3. Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie; 

2) nauczyciele i pracownicy szkoły; 

3) rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego; 

4. Zasady współpracy biblioteki z nauczycielami: 

1) współpraca w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych 

uczniów; 

2) współuczestniczenie w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów; 

3) informowanie nauczycieli o nowościach wydawniczych w zakresie nauczanego 

przedmiotu, zgłaszanie przez nauczycieli propozycji dotyczących gromadzenia 

zbiorów; 

4) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego; 

5) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminów bibliotecznych; 

6) współorganizowanie imprez czytelniczych. 

5. Zasady współpracy biblioteki z uczniami: 

1) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów, 

poprzez rozmowy, dyskusje na temat literatury, tworzenie rankingów czytelniczych, 

promowanie nowości wydawniczych, uwzględnianie potrzeb czytelniczych w trakcie 

uzupełniania księgozbioru; 

2) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, poprzez 

organizowanie konkursów, imprez artystycznych wykorzystujących znajomość 

różnych tekstów kultury; 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 

technologią informacyjną, poprzez indywidualne lub grupowe zajęcia  

w MCI. 

6. Zasady współpracy biblioteki z rodzicami: 

1) informowanie o zasobach biblioteki, o zaletach czytania książek w czasie 

indywidualnych spotkań w bibliotece, podczas zebrań; 
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2) udostępnianie rodzicom literatury; 

3) włączanie rodziców w przygotowanie różnych akcji bibliotecznych typu: 

przygotowanie dekoracji, poczęstunku. 

7. Zasady współpracy biblioteki z innymi bibliotekami: 

1) poprzez wymianę informacji o nowościach wydawniczych, imprezach kulturalnych; 

2)  udział w przygotowanych przez biblioteki spotkaniach o charakterze informacyjnym, 

edukacyjnym; 

3) udział nauczycieli w organizowanych konferencjach, szkoleniach mających na celu 

wymianę doświadczeń. 

8. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń – wypożyczalni wraz z czytelnią oraz 

multimedialnego centrum informacji (MCI). 

9. Czas pracy biblioteki zatwierdza dyrektor. 

10. Biblioteka udostępnia swe zbiory w określonych godzinach (godziny pracy biblioteki 

umieszczone są na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na drzwiach biblioteki). 

11. Biblioteka gromadzi następujące zbiory i materiały: 

1) wydawnictwa informacyjne i albumy; 

2) lektury; 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 

4) podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej 

nauczycieli; 

5) dokumenty prawa wewnątrzszkolnego; 

6) wybrane tytuły czasopism; 

7) materiały audiowizualne; 

8) materiały regionalne; 

9) podręczniki. 

12. Finansowanie wydatków: 

1) podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet szkoły; 

2) planowane roczne wydatki stanowią część składową planu finansowego szkoły; 

3) biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od rady rodziców, sponsorów 

lub z innych źródeł. 

13. Ustala się następujące zasady korzystania z wypożyczalni: 

1) z wypożyczalni mogą korzystać nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły; 

2) wypożyczalnia udostępnia swe zbiory w okresie od września do końca przedostatniego 

tygodnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym, czytelnik 

może wypożyczyć książki na okres ferii zimowych i wakacji; 

3) korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne; 

4) czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko; 

5) uczniowie mogą wypożyczyć 3 książki na 4 tygodnie, większą ilość należy uzgodnić 

 z bibliotekarzem; po upływie wskazanego wyżej terminu czytelnik jest zobowiązany 

zgłosić się do biblioteki po prolongatę; 

6) przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek  

i poinformować o nich bibliotekarza; 

7) czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, a jeśli 

odkupienie książki jest niemożliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez 

bibliotekarza; 

8) czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły) 

zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki i uzyskania od 

bibliotekarza potwierdzenia tego faktu w formie ustalonej przez dyrektora. 

14. Ustala się następujące zasady korzystania z czytelni: 

1) w czytelni obowiązuje cisza; 
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2) z czytelni mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy 

szkoły; 

3) uczniowie do czytelni wchodzą bez wierzchnich okryć, np. kurtek itp.; 

4) plecaki i torby należy pozostawić w szafce uczniowskiej albo miejscu wskazanym 

przez bibliotekarza; 

5) po wejściu do czytelni uczeń zgłasza swoją obecność bibliotekarzowi; 

6) w czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków; 

7) z książek i czasopism znajdujących się w czytelni można korzystać tylko na miejscu, 

 z wyjątkiem przypadku określonego w pkt 10; 

8) czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone książki i czasopisma; 

9) czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki; 

10) w uzasadnionych przypadkach książki z księgozbioru podręcznego mogą być 

pożyczane do domu na okres od zamknięcia biblioteki do godziny otwarcia  

w następnym dniu lub na okres weekendu. 

15. Ustala się następujące zasady korzystania z Multimedialnego Centrum Informacyjnego, 

zwanego dalej MCI. 

1) z MCI mogą korzystać nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły  

w ustalonych godzinach; 

2) wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek zapisania się w zeszycie 

odwiedzin, akceptując tym samym ustalone zasady korzystania z MCI; 

3) uczeń loguje się według wskazań bibliotekarza; 

4) stanowisko komputerowe w MCI służy głównie do celów edukacyjnych: poszukiwań 

materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych,  

w zasobach Internetu, wykonywania prac dla nauki własnej, na zajęcia edukacyjne; 

5) korzystać można tylko z zainstalowanych programów; zabrania się instalowania 

innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach  

i ustawieniach systemowych; 

6) korzystający mogą używać własnych płyt CD i innych nośników pamięci za zgodą 

opiekuna MCI; 

7) użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera 

 i programu; bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez 

użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy  

w tworzeniu dokumentów przez użytkownika, może udzielić pomocy, jeśli aktualnie 

dysponuje czasem; 

8) przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby; 

9) wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast 

zgłaszać bibliotekarzowi; 

10) za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego  

i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik; 

11) w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do 

natychmiastowego przerwania pracy użytkownika; 

12) z MCI można korzystać w czasie przerw oraz zajęć szkolnych uczniów; 

13) zabrania się zamieszczania niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy, 

pornografii oraz przeglądania stron WWW prezentujących treści nieetyczne, 

korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu w celach zarobkowych; 

14) niestosowanie się do ww. punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania  

ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez bibliotekarza. 

 


