
1 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI  

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2  

W PLESZEWIE 

 

I Postanowienia ogólne 

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

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie i kraju. 

2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który: 

a) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

b) zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi  

i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki  

do doskonalenia zawodowego; 

c) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy; 

d) zarządza inwentaryzację zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy 

zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece; 

e) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

 

II Organizacja biblioteki 

 

1. Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. 

2. Biblioteka gromadzi następujące zbiory: książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, 

encyklopedie, lektury wg ustalonego przez szkołę kanonu, literaturę popularnonaukową, 

beletrystykę, podręczniki, programy nauczania dla nauczycieli, czasopisma dla nauczycieli  

i uczniów, płyty CD i DVD, przepisy oświatowe i inne, pomoce dydaktyczne. 

3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy 

obsługi szkoły na zasadach ogólnie przyjętych: 

- korzytanie z biblioteki jest bezpłatne,  

- udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach otwarcia oraz wg 

opracowanego planu wypożyczeń 

4. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych 

ofiarodawców. 
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III Zadania i obowiązki  nauczyciela bibliotekarza 

1. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi dziennik zajęć biblioteki szkolnej. 

2. Nauczyciel bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w dydaktyczno-wychowawczej 

pracy szkoły. Jest członkiem Rady Pedagogicznej. 

3. Nauczyciel bibliotekarz powinien pozyskiwać zaufanie i sympatię uczniów oraz wytwarzać wokół 

siebie miłą, twórczą atmosferę, życzliwie oddziaływać na czytelników. 

4. Do zadań nauczyciela pracującego w bibliotece należy: 

a) w zakresie udostępniania książek i innych źródeł informacji: 

- udostępnianie zasobów zgodnie z Regulaminem pracy biblioteki szkolnej, 

- udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych  

ze środków dotacji celowej w szkołach,  

- prowadzenie szczegółowej ewidencji użytkowników,  

- ewidencjonowanie, opracowywanie i selekcjonowanie zbiorów, 

- uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

- organizowanie i powielanie dla potrzeb nauczycieli materiałów do poszczególnych 

przedmiotów, wzorcowych konspektów lekcji, scenariuszy zajęć itp. opracowanych przez 

nauczycieli nowatorów, 

- wyszukiwanie, analizowanie, opracowanie oraz udostępnianie informacji,  

- prowadzenie doradztwa w dziedzinie efektywnego wykorzystania źródeł,  

- prowadzenie poradnictwa indywidualnego w doborze lektury, 

- przygotowanie zestawień tematycznych, 

- prowadzenie badań i analiz wypożyczeń, 

b) w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 

technologią informacyjną, troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę 

biblioteki: 

- udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych,  

- popularyzowanie nowoczesnych możliwości medialnych usprawniających szybkie dotarcie 

do różnorodnych informacji dostępnych w bibliotece i innych źródłach informacji, 

- dbałość o stałe uzupełnianie, prawidłową strukturę i aktualność zbiorów,  

- zabezpieczanie i konserwacja zbiorów, 

- udzielanie pomocy w korzystaniu z zasobów internetowych, udostępniani programów 

edukacyjnych, 

- prowadzenie witryny internetowej biblioteki, 
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c) w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, prowadzenie 

działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory: 

- opracowanie i prowadzenie form pracy służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, 

nauki oraz upowszechnianiu światowego dorobku kulturalnego, 

- sporządzanie statystyk, rankingów i innych zestawień bibliometrycznych, 

- działalność wystawiennicza, w tym wystawy multimedialne, 

- organizowanie konkursów, 

- prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych 

biblioteki, 

- poznawanie uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań, 

- popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 

- współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania 

czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności szkolnej, 

- realizowanie Szkolnego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 

- realizowanie ogólnopolskich akcji i programów m.in. „Cała Polska czyta dzieciom” 

 (w zależności od zgłoszonych ofert), 

d) w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną. 

- udostępnianie zbiorów biblioteki, 

- udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, 

- poznawanie uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań, 

- przysposabianie czytelniczo-informacyjnego prowadzonego z poszczególnymi uczniami  

i grupami oraz na lekcjach bibliotecznych z całymi klasami, 

- organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną poprzez systematyczne prowadzenie lekcji bibliotecznych wg przyjętego planu, 

- współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych  

i rozwijania kultury czytelniczej, 

- informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowania 

analiz czytelnictwa na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

- współpraca z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań, 

- stosowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, 

- współpraca z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi m.in. poprzez organizację  

i udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych, 

- kompletowanie zbiorów i różnego rodzaju materiałów edukacyjnych oraz programów  

na nośnikach elektronicznych, 
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- pełnienie funkcji doradczo – informacyjnej w zakresie materiałów dydaktycznych 

gromadzonych w szkole, 

- realizowanie Szkolnego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 

- realizowanie ogólnopolskich akcji i programów m.in. „Cała Polska czyta dzieciom”  

(w zależności od zgłoszonych ofert). 

5. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z uczniami na zasadach: 

- świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania  

i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp., 

-  trwałości wiedzy i umiejętności uczniów, 

- partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych, 

-  pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze. 

        Uczniowie: 

- mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece, 

- najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani, 

- są informowani o aktywności czytelniczej, 

- uczniowie spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką, 

- otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury 

 i kształtowania nawyków czytelniczych, 

- mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 

- na zajęciach czytelniczych mogą korzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego. 

6. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celu: 

- rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów, 

- doradztwa w doborze literatury samokształceniowej, 

- współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki, 

- rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji, 

- współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie 

wychowania czytelniczego w rodzinie. 

        Nauczyciele i inni pracownicy szkoły: 

- mogą złożyć zamówienie na literaturę pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, 

czasopisma pedagogiczne, 

- na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni 

przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć, 

- korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

- Dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciel języka polskiego otrzymują informację  

o stanie czytelnictwa, 
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- mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych. 

7. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach partnerstwa w: 

- rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach rodzicielskich), 

- popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania, 

- współudziale rodziców w imprezach czytelniczych. 

Rodzice: 

- mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

- są informowani o aktywności czytelniczej dzieci, 

- mają możliwość wglądu do WSO, Statutu Szkoły, Programu Rozwoju Szkoły i Szkolnego 

Programu Wychowawczego i Profilaktyki. 

8. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi bibliotekami: 

- aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa  

w bibliotekach innych szkół, 

- wspierając działalność kulturalną bibliotek na szczeblu miejskim, 

- współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach informacji 

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną 

- lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

- udział w konkursach czytelniczych, recytatorskich, oratorskich, plastycznych, 

- udział w spotkaniach autorskich, 

- promowanie w środowisku szkolnym wydarzeń kulturalnych i czytelniczych organizowanych  

w bibliotece publicznej. 

Współpraca z Książnicą Pedagogiczną w Pleszewie 

- lekcje biblioteczne przeprowadzane przez nauczycieli z biblioteki pedagogicznej, 

- organizowanie akcji czytelniczych np. Bookcrossing - Uwalnianie Książek, 

- promowanie w środowisku szkolnym wydarzeń kulturalnych i czytelniczych organizowanych  

w książnicy pedagogicznej. 
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IV PRAWA CZYTELNIKA 

 

1. Czytelnik korzysta z wolnego dostępu do półek. 

2. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek, każdą na okres 1 miesiąca, zwrot winien nastąpić 

niezwłocznie po przeczytaniu.  

3. Uczeń przygotowujący się do olimpiad, konkursów itp. ma prawo wypożyczyć jednorazowo więcej 

niż pięć książek. 

4. Oprócz książek można wypożyczyć czasopisma, kasety wideo, kasety magnetofonowe, płyty CD., 

podręczniki. 

5. W bibliotece ma prawo przebywać uczeń w wyznaczonych godzinach rannych (w zastępstwie 

świetlicy) oraz wypożyczający książki lub pracujący w czytelni. 

6. Z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów specjalnych można korzystać tylko w czytelni. 

7. Ze znajdujących się w czytelni komputerów mogą korzystać do nauki i pracy uczniowie oraz 

pracownicy szkoły.  

 

V OBOWIĄZKI CZYTELNIKA 

 

1. Wypożyczone materiały należy zwrócić po okresie 1 miesiąca od daty wypożyczenia. 

2. Wypożyczoną książkę należy obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia. 

3. Książek wypożyczonych nie wolno przekazywać innym osobom. 

4. Wypożyczone książki należy szanować. 

5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję lub inną 

wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. 

6. Opiekunowie pracowni przedmiotowych odpowiadają za wypożyczone materiały. 

7. Zmiany opiekuna pracowni należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. 

8. Przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone  

do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza (dotyczy wszystkich czytelników). 

9. Jeżeli uczeń nie odda wypożyczonych książek w przewidzianym terminie, na początku kolejnego 

roku szkolnego zostaje do niego wysłane upomnienie. Uczeń nie uzyska możliwości korzystania 

 z biblioteki aż do momentu zwrotu zaległych materiałów. 

10. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje). 

11. Wypożyczenia książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach dotyczących 

wypożyczeń zawartych w regulaminie biblioteki i nie jest regulowane odrębnymi przepisami. 

12. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia dodatkowych warunków: 

a) zwrócenie w terminie wszystkich wypożyczonych materiałów do biblioteki szkolnej 

b) kontynuacja nauki w szkole 
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13. Każdy czytelnik opuszczający szkołę (uczeń, nauczyciel, pracownik) zobowiązany jest do podbicia 

karty obiegowej potwierdzającej zwrot wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki. 

14. W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, spokoju i porządku, w czasie przebywania w bibliotece 

nie wolno spożywać posiłków (śniadania, owoców, lodów, słodyczy itp.). 

 

 

Wprowadzono Zarządzeniem nr 8/2016/2017 Dyrektora ZSP nr 2 w Pleszewie z dn. 03.01.2017 r. 

 

 


