
REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI  Szkoły Podstawowej nr 2 Wodzisławiu Śl. 
 
 
I. Zadania biblioteki. 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych przez bibliotekarza i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i 
poszerzaniem wiedzy oraz jest ośrodkiem edukacji czytelniczej. 
2. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów. 
3. Biblioteka służy nauczycielom w pracy dydaktyczno – wychowawczej. 
4. Biblioteka udostępnia zbiory innym pracownikom szkoły oraz - na podstawie kart czytelniczych 
uczniów -  innym osobom. 
 
II. Organizacja biblioteki. 
1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkoły sprawuje dyrektor szkoły. 
2. Biblioteką kieruje nauczyciel – bibliotekarz, jego zadania są ujęte w przydziale czynności i w planie 
pracy biblioteki zaś obowiązki określa pkt III . 
3. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. 
4. Biblioteka gromadzi następujące materiały: 
– materiały dydaktyczne dla nauczycieli, 
– lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego, 
– beletrystykę pozalekturową, 
– literaturę popularnonaukową i naukową, 
– wydawnictwa albumowe, 
– wydawnictwa informacyjne, 
– wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania, 
– prasę dla uczniów i nauczycieli. 
5. Finansowanie wydatków: 
a) wydatki biblioteki są pokrywane z budżetu szkoły, 
b) działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców i innych ofiarodawców, 
c) biblioteka może zdobywać środki finansowe w inny sposób, np. poprzez kiermasze książek. 
 
III. Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza. 
1. Praca pedagogiczna. 
Nauczyciel – bibliotekarz jest obowiązany: 
a) udostępniać zbiory w wypożyczalni, czytelni oraz komplety do pracowni, 
b) prowadzić działalność informacyjną i propagandę wizualną i słowną zbiorów, biblioteki i czytelnictwa, 
c) poznawać czytelników rzeczywistych i potencjalnych oraz pozyskiwać tych ostatnich, 
d) udzielać porad w doborze lektury, 
e) prowadzić zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego lub indywidualny instruktaż w tym 
zakresie, 
f) organizować pracę zespołu uczniów współpracującego z biblioteką, 
g) współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, z rodzicami,  
z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły,  
w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia, 
h) prowadzić różnorodne formy zajęć i imprez czytelniczych. 
2. Prace organizacyjno – techniczne. 
Nauczyciel – bibliotekarz jest obowiązany: 
a) troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego, 
b) gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami oraz przeprowadzać ich 
selekcję, 
c) prowadzić ewidencję zbiorów, 
d) opracowywać zbiory ( klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja ), 
e) prowadzić dokumentację pracy biblioteki, statystykę dzienną i roczną ( okresową ), pomiar aktywności 
czytelniczej uczniów, 
f) planować pracę ( roczny ramowy plan pracy biblioteki, terminarz zajęć bibliotecznych i imprez 
czytelniczych ), składać roczne ( okresowe ) sprawozdanie z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa 
w szkole, 
g) doskonalić warsztat swojej pracy. 
 



IV. Prawa i obowiązki czytelników. 
1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz na podstawie kart 
czytelniczych uczniów - ich  rodzice, rodzeństwo lub inne osoby. 
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 
3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały. 
4. Jednocześnie można wypożyczyć 3 książki. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może 
ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może także prolongować termin zwrotu. 
5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki i innych materiałów czytelnik jest zobowiązany zwrócić 
taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza. 
6. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego. 
7. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z 
biblioteki. 
8. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec 
roku szkolnego. 
9. Uczniowie korzystający ze znajdującego się w bibliotece Internetowego Centrum Informacji 
Multimedialnej  muszą stosować się do odnośnego regulaminu.  
 
 
 

Zatwierdzono 28.08.2013 r. 
 

Dyrektor szkoły Joanna Kulińska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulamin wypożyczalni w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 2 w Wodzisławiu Śl. 
 

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz inne osoby 
na podstawie kart czytelniczych uczniów. 
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 
3. Ze zbiorów biblioteki można korzystać: 
– wypożyczając je do domu, 
– czytając lub przeglądając w czytelni, 
– wykorzystując je do nauki podczas lekcji. 
4. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz 
może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń oraz prolongować termin zwrotu. 
5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji. 
6. Podczas pobytu w wypożyczalni należy zachowywać się kulturalnie i stosować się do wszystkich 
poleceń nauczyciela bibliotekarza. 
7. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały, należy je chronić 
przed zniszczeniem i zgubieniem.  Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać nauczycielowi bibliote-
karzowi.  
8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić 
taką samą pozycję albo inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza  
o równej lub większej wartości. 
9. Pod koniec roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki i inne materiały muszą być zwrócone w 
ogłoszonym terminie. 
10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki i najlepszym czytelnikom mogą być 
przyznane nagrody na koniec roku szkolnego. 
11. W wypożyczalni można korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej  -  należy 
wówczas stosować się do odnośnego regulaminu. 
 
 
Zatwierdzono  w dniu 28.08.2013 r. 
 
 
Pieczęć szkoły       Podpis dyrektora 



Regulamin czytelni w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 2 w Wodzisławiu Śl. 
 

 
1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
2. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu. 
3. W czytelni należy zachowywać się kulturalnie i stosować się do wszystkich poleceń nauczyciela 
bibliotekarza. 
4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.  
5. Dostęp do czasopism jest wolny. Wykorzystane czasopisma należy odnieść na ustalone miejsce.  
6. Korzystający w czytelni ze zbiorów biblioteki powinni je szanować oraz chronić przed zniszczeniem i 
zgubieniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 
7. W czytelni można korzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej - należy wówczas 
stosować się do odnośnego regulaminu. 
 
Zatwierdzono w dniu   28.08.2013 r.  
 
 
Pieczęć szkoły       Podpis dyrektora 
 
 
 
 

 


