
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEGOWIE 
 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642) – art. 22 ust. 1  

2. Ustawa z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity : Dz. U. z 2014r. 

poz. 191 ze zm.) – art. 42 ust. 3 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach Szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977 ze zm.). 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Do zadań biblioteki należy: 

a. wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu 

własnym, 

b. dostarczanie nauczycielom i uczniom środków dydaktycznych, 

c. wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, 

szkolnego programu wychowania fizycznego i programu 

profilaktyki, 

d. wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych , poprzez polecanie im odpowiedniej lektury 

pedagogicznej, 

e. współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi 

opiekunami) oraz innymi bibliotekami, w tym z biblioteką 

publiczną, 



f. wspieranie działań szkoły w zakresie przygotowania uczniów do 

życia w społeczeństwie informacyjnym, 

g. stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności 

wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł i zasobów bibliotecznych, w tym z 

zastosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, 

h. organizowanie zajęć czytelniczych i lekcji bibliotecznych, 

i. upowszechnianie czytelnictwa i mowy polskiej, 

j. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań 

uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku 

czytania i uczenia się, 

k. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość 

kulturową i społeczną. 

2. Księgozbiór biblioteki udostępniany jest nauczycielom, pracownikom 

oraz uczniom i rodzicom Zespołu Szkół w Strzegowie. 

3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów 

bibliotecznych. 

4. Biblioteka udostępnia zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z 

organizacja roku szkolnego.  

 

II. Regulamin wypożyczalni 

 

1. Biblioteka jest czynna codziennie od 8.00do 14.00. Czwartek jest dniem 

wewnętrznym. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. 

3. Każdy czytelnik wypożycza zbiory osobiście na swoje konto. 

4. Jednorazowo ,można wypożyczyć 3 książki: 

a) lektury na okres 2 tygodni, 



b) pozostałe książki na okres 1 miesiąca. 

 

5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych 

ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej 

ilości książek.   

6. Klasy, klasopracownie mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za 

pośrednictwem opiekunów poszczególnych sal lekcyjnych. Opiekunowie  

(nauczyciele) ponoszą pełną odpowiedzialność za komplet 

wypożyczonych zbiorów. 

7. Ze zbiorów audiowizualnych uczniowie mogą korzystać na lekcjach w 

obecności nauczyciela. 

8. Wobec uczniów przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie 

wypożyczeń , aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.  

9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczył książkę biblioteczną zobowiązany 

jest: 

a) odkupić taką samą książkę, 

b) w wyjątkowych wypadkach, gdy jest to pozycja nieosiągalna na 

rynku, odkupić inną książkę wskazaną przez nauczyciela 

bibliotekarza. 

10. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić 

bibliotekarzowi.  

11. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone 

do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.  

12. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie, rodzice) 

zobowiązani przed odejściem rozliczyć się z biblioteką oraz pobrać 

zaświadczenie potwierdzające zwrot wypożyczonych materiałów. 

 

 

 



III. Regulamin czytelni 

 

1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki , wg informacji 

zamieszczonej na drzwiach pracowni. 

2. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i 

nauczycieli oraz douczania w ramach pomocy koleżeńskiej. 

3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru 

podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni. 

4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia 

napojów.  

5. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje 

bibliotekarzowi. 

6. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może 

pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni. 

7. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni 

powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem. 

 

IV. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych 

 

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do korzystania z Internetu 

jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych i 

przeglądania programów multimedialnych oraz przygotowywania prac z 

wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego, na komputerach. 

2. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką nauczyciela 

bibliotekarza. 

3. Dostęp do Internetu i komputerów jest możliwy w godzinach pracy 

biblioteki, z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych. 



4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi 

komputera i oprogramowania.  

5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 

minut. Jeśli nie ma innych chętnych, czas korzystania z komputera ulega 

wydłużeniu. 

6. Przy stanowisku mogą przebywać jednocześnie 2 osoby pracujące w 

ciszy. 

7. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, 

kasować zainstalowanych.  

8. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.  

9. Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na 

własnych dyskietkach.  

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel 

bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy 

użytkownika. 

11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy 

zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia 

na własną rękę. 

12. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność 

finansową ponosi użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas 

odpowiedzialność ponoszą rodzice 

 


