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REGULAMIN BIBLIOTEKI  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5  

IM. JANUSZA KORCZAKA w OSTRÓDZIE 

 

 

 Regulamin opracowano na podstawie: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996) 

2. Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie. 

 

Cele i zadania. 

 

§ 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:  

1) służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów;  

2) służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

3) pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji; 

4) wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

5) uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej. 

§ 2. 1. Funkcje biblioteki: 

1) kształcąca poprzez:  

a) rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z na-

uką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,  

b) przysposabianie ich do samokształcenia,  

c) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania infor-

macji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informa-

cyjną,  

d) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów, 

e) wdrażanie czytelników do poszanowania książki i innych materiałów bibliotecz-

nych oraz sprzętu komputerowego; 

2) opiekuńcza poprzez: 

a) rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji 

czytelniczych, 

b) wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania  

i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu, 

c) wspomaganie działań szkoły w realizacji programów: profilaktyki prozdrowotnej, 

przeciwdziałaniu uzależnieniom, ekologicznych, 

d) otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych, 
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e) wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez 

wskazywanie im literatury pedagogicznej;  

3) kulturalna poprzez: 

a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów, 

b) wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich two-

rzenia. 

§ 3. 1. Do zadań biblioteki szkolnej należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z po-

trzebami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły; 

2) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych; 

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

4) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników; 

5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posłu-

gującej się językiem regionalnym; 

7) podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

8) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych; 

9) umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli; 

10) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej. 

Zbiory. 

§ 4. 1. Biblioteka Szkolna gromadzi książki i inne materiały niezbędne do realizacji 

planu dydaktycznego i programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły. 

§ 5. 1. Zbiory biblioteki szkolnej to dokumenty piśmiennicze: 

1) wydawnictwa informacyjne (słowniki językowe, encyklopedie, atlasy, roczniki staty-

styczne, teksty źródłowe, itp.); 

2) podręczniki dla nauczycieli i uczniów; 

3) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania; 

4) lektury uzupełniające do języka polskiego; 

5) literaturę popularnonaukową i naukową; 

6) literaturę dziecięcą i młodzieżową; 
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7) wybrane pozycje z literatury pięknej; 

8) wydawnictwa albumowe z dziedziny krajoznawstwa, sztuki, itp. 

§ 6. 1. W bibliotece szkolnej stosuje się następujące zasady rozmieszczenia zbio-

rów: 

1) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni; 

2) zbiory wydzielone (częściowo wymienne) np. słowniki, atlasy w pracowniach i klasach. 

§ 7. 1. Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym: 

1) dział lektur według klas i układu alfabetycznego; 

2) literatura naukowa, fachowa, popularnonaukowa według UKD; 

3) księgozbiór dla nauczycieli według UKD. 

2. Wszystkie zbiory biblioteczne opatrzone są sygnaturą. 

 

Obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli, 

Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej wobec biblioteki. 

Obowiązki nauczyciela bibliotekarza. 

 

§ 8. 1. Dyrektor Zespołu sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną po-

przez: 

1) właściwą obsadę personalną biblioteki;  

2) odpowiednie wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

3) realizację zadań edukacyjnych  w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej; 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 

5) zarządzanie skontrum biblioteki; 

6) dbałość o protokolarne przekazywanie zbiorów przy zmianie pracownika; 

7) ustalanie trybu postępowania zapewniającego zwrot wypożyczonych dokumentów bi-

bliotecznych w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem; 

8) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 

zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i rozwijania ich kultury czytelniczej; 

9) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

10)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego i ocenę pracy nauczycieli bibliotekarzy; 

11)  stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy. 

§ 9. 1. Do obowiązków Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie rocznych planów pracy biblioteki szkolnej; 

2) analizowanie działalności biblioteki; 

3) ocena stanu czytelnictwa uczniów na podstawie sprawozdań przedkładanych przez 

nauczycieli bibliotekarzy na koniec każdego semestru; 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie z dn. 04.06.2018 

 4 

4) formułowanie wniosków i uwag dotyczących usprawnienia pracy biblioteki; 

5) opiniowanie regulaminu oraz propozycji uzupełnienia zbiorów i wyposażenia biblioteki 

wnoszonych przez nauczycieli bibliotekarzy. 

§ 10. 1. Do obowiązków nauczycieli i wychowawców należy: 

1) znajomość zbiorów dotyczących nauczanego przedmiotu i sprawowanej funkcji; 

2) współpraca w gromadzeniu i selekcji zbiorów; 

3) współudział w zakresie edukacji samokształceniowej uczniów w  rozwijaniu ich kultury 

czytelniczej, między innymi przez stosowanie różnych form pracy ze zbiorami bibliotecz-

nymi na zajęciach lekcyjnych oraz wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań bi-

bliotecznych i bibliograficznych; 

4) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeb czytania u uczniów stroniących  od 

książki i biblioteki; 

5) wykrywanie przyczyn braku potrzeb czytania przez uczniów; 

6) kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki szkolnej; 

7) pomoc w egzekwowaniu zwrotów książek do biblioteki i rozliczeń za książki zagubione 

lub zniszczone. 

§ 11. 1. Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców, sponsorów  

i innych ofiarodawców. Rada Rodziców może sfinansować zakup nagród dla uczniów 

pracujących społecznie w bibliotece szkolnej. 

§ 12. 1. Do obowiązków nauczycieli bibliotekarzy w szczególności należy: 

1) praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) pomoc w poszukiwaniu informacji, 

c) indywidualne doradztwo w doborze lektur, 

d) pomoc w samokształceniu, 

e) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wy-

stawy, imprezy czytelnicze, lekcje biblioteczne). 

2) praca wychowawcza z młodzieżą wynikająca z realizacji szkolnych programów wycho-

wawczych, profilaktycznych poprzez włączenie się do działań prozdrowotnych, ekologicz-

nych i  przeciwdziałających uzależnieniom, 

3) praca organizacyjna: 

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami Zespołu, 

b) ewidencja i opracowanie zbiorów, 

c) selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych, 

d) wykorzystanie komputerowych i internetowych baz danych oraz programu „Biblio-

teka szkolna MOL”, 
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e) współpraca z innymi bibliotekami (szkolnymi, naukowymi). 

§ 13. 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych 

zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

2. W czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum okres udostępniania zostaje odpo-

wiednio skrócony. 

3. Czas pracy biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem Zespołu. Jeden dzień 

w tygodniu nauczyciel bibliotekarz przeznacza na prace związane z zakupem, opracowa-

niem i konserwacją zbiorów oraz na samokształcenie i doskonalenie zawodowe. 

4. Harmonogram pracy wywieszony jest na drzwiach biblioteki. 

 

Organizacja udostępniania zbiorów. 

 

§ 14. 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki. 

§ 15. 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: 

1) uczniowie Zespołu; 

2) nauczyciele Zespołu; 

3) inni pracownicy  Zespołu; 

4) rodzice uczniów Zespołu. 

§ 16. 1. Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się z regu-

laminem biblioteki szkolnej i zobowiązuje się go przestrzegać. 

§ 17. 1. Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa al-

bumowe) udostępnia się tylko w bibliotece, a pozostałe książki można wypożyczać  

do domu. 

§ 18. 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik zobowiązany jest 

do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza. 

 

Zasady korzystania z wypożyczalni. 

 

§ 19. 1. Zbiory biblioteki udostępniane są w roku szkolnym od 10 września  

do 10 czerwca. 

§ 20. 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.  

§ 21. 1. Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć dwie książki na okres trzech 

tygodni, a za zgodą bibliotekarza dodatkowe, konieczne do realizacji zadań edukacyj-

nych.  

§ 22. 1. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią no-

wych zamówień, może uzyskać prolongatę, pod warunkiem, że uzgodni to nauczycielem 

bibliotekarzem przed upływem terminu jej zwrotu.  



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie z dn. 04.06.2018 

 6 

§ 23. 1. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może 

odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych, 

§ 24. 1. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki. Rezerwacja książek reali-

zowana jest według kolejności zgłoszeń.  

§ 25. 1. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę biblioteka-

rza na ewentualne jej uszkodzenia. 

§ 26. 1. Uczniowie i pracownicy Zespołu, którzy kończą naukę i pracę, zobowiązani 

są do zwrotu dokumentów bibliotecznych. 

§ 27. 1. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie na-

leży dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek). 

§ 28. 1. Kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą nauczyciela bibliotekarza,  

z zachowaniem praw autorskich. 

 

Zasady korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych. 

§ 29. 1. Ewidencjonowanie podręczników: 

1) podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu doko-

nano w ramach dotacji celowej MEN stanowią własność szkoły; 

2) podręczniki i materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra i Dziedzictwa Narodowego  

z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych 

(Dz. U. z 2008 r., nr 205, poz. 1283) i podlegają kontroli zbiorów (skontrum, inwentaryza-

cja); 

3) materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji bibliotecznej, przekazywane są uczniom 

bez obowiązku zwrotu. W dokumentacji szkolnej przez okres użytkowania materiałów 

ćwiczeniowych (jeden rok) przechowywane są oświadczenia rodziców/prawnych opieku-

nów uczniów, potwierdzające odbiór tych materiałów. 

§ 30. 1.  Udostępnianie podręczników: 

1) biblioteka nieodpłatnie: 

a) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową, 

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mają-

cych postać elektroniczną; uczeń na polecenie nauczyciela może wypożyczyć na 

określony czas materiały edukacyjne, 

c) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe. 
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2) do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy 

uczniowie szkoły i nauczyciele; 

3) wypożyczenie odbywa się w okresie do dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć dydak-

tycznych, w miarę dostarczenia podręczników przez dystrybutora. Wypożyczenie pod-

ręcznika może również nastąpić w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego; 

4) podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego. Ich zwrot następuje  

w okresie dwóch tygodni od zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają 

podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego. 

§ 31. 1. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem podręczników: 

1) przez cały okres użytkowania podręczników uczeń jest zobowiązany dbać o ich stan 

użytkowy. Zobowiązany jest również do poszanowania udostępnionych materiałów edu-

kacyjnych; 

2) zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach oraz okleja-

nia ich okładek; 

3) każdy uczeń odpowiada za podręczniki, które zostały mu przydzielone (wszystkie pod-

ręczniki mają odrębne numery inwentarzowe); nie należy się nimi wymieniać; 

4) wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, naprawić 

drobne uszkodzenia. Dołączone płyty CD, mapy, plansze należy zwrócić wraz z podręcz-

nikami; 

5) użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie, zagubienie 

podręczników i materiałów edukacyjnych. W szkole obowiązuje „Procedura postępowania  

w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników, materiałów edu-

kacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie”. 

§ 32. 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadku 

przejścia ucznia do innej szkoły, w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręcz-

ników do biblioteki szkolnej przed przejściem do drugiej placówki; 

2) w przypadku ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i ma-

teriały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych-uczeń nie 

zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. 

Szkoła macierzysta wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, w której uczeń 

kontynuuje naukę, biblioteczny protokół zdawczo-odbiorczy o przekazaniu materiałów 

bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkołę, do 

której uczeń przechodzi. 


