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REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BYDGOSZCZY 

 

  

§1 
Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.). 

2. Ustawa z 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 

poz.60 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479). 

4. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 ze zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r.  

w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. 2008 nr 205 poz.1283.). 

6. Statut Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy. 

 

§2 

Zagadnienia ogólne 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią ogólnoszkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowao 

uczniów, zadao dydaktyczno – wychowawczych szkoły doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystad : 

1) uczniowie – na podstawie zapisów w dzienniku klasowym; 

2) nauczyciele i pracownicy szkoły; 

3) rodzice; 

4) inne osoby na warunkach określonych w Statucie Szkoły. 

 

§3 

Funkcje biblioteki 

1. Biblioteka szkolna służy realizacji zadao dydaktyczno – wychowawczych szkoły. 

2. Pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

3. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole. 

4. Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę 

czytelniczą. 

5. Przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł 

informacji oraz bibliotek. 

6. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz 

nauczyciele różnych przedmiotów korzystając z wyposażenia i  zgromadzonych zbiorów. 

7. Wspiera działalnośd opiekuoczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom 

wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (np. zdolnym i trudnym). 

8. Wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 

§4 

Organizacja biblioteki 

1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły, który: 
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1) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe  

na działalnośd biblioteki; 

2) zarządza skontrum zbiorów biblioteki;  

3) dba o jej protokólarne przekazanie przy zmianie pracownika; 

4) zatwierdza regulamin biblioteki (wypożyczalni, czytelni); 

5) hospituje i ocenia pracę biblioteki. 

2. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeo: 

1) Wypożyczalni i czytelni; 

2) magazynu. 

3. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dokumenty piśmienne i materiały audiowizualne niezbędne 

do realizacji zadao dydaktyczno – wychowawczych szkoły. Strukturę tematyczną zbiorów 

determinuje profil szkoły i zainteresowania użytkowników. 

4. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz. Zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy 

określają odrębne przepisy. Zadania poszczególnych pracowników określone są w zakresie ich 

obowiązków oraz planie pracy. 

5. Czas pracy biblioteki: biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęd dydaktycznych  

i po ich zakooczeniu (zgodnie z organizacją roku szkolnego). Okres udostępniania zostaje 

odpowiednio wstrzymany w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum. Czas otwarcia 

biblioteki ustalony jest w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły. 

6.  Finansowanie wydatków: 

1) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły; 

2) wysokośd kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki ustalana jest na początku roku 

kalendarzowego; 

3) działalnośd biblioteki może byd dotowana przez Komitet Rodzicielski i innych ofiarodawców; 

4) biblioteka może zdobywad środki prowadząc działalnośd gospodarczą; działalnośd ta nie może 

odbywad się kosztem realizacji podstawowych zadao. 

 

§5 

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza 

1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji: 

1) gromadzenie zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły; 

2) ewidencja, opracowanie i selekcja zbiorów; 

3) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury. 

2. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią komputerową: 

1) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni; 

2) organizacja warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, opracowanie 

katalogów, kartotek zestawieo bibliograficznych); 

3) komputeryzacja biblioteki szkolnej – program komputerowy MOL; 

4) prowadzenie zajęd z edukacji czytelniczej i medialnej przy współpracy z wychowawcami  

i nauczycielami poszczególnych przedmiotów; 

5)  indywidualnego doradztwa w doborze źródła informacji. 

3. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowao uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie  

u uczniów nawyku czytania i uczenia się: 

1) poznanie zainteresowao uczniów; 
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2) polecenie odpowiedniej literatury; 

3) realizacja wybranych tematów z edukacji czytelniczej i medialnej służących samokształceniu. 

4. Organizowanie różnorodnych działao rozwijających wrażliwośd kulturową i społeczną: 

1) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy książek, 

imprezy czytelnicze itp.); 

2) kultywowanie tradycji szkoły i regionu. 

5. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 

1) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów; 

2) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów; 

3) sporządza: 

a) plan pracy; 

b) semestralne i roczne sprawozdania z pracy. 

4) prowadzi: 

a) dzienną, miesięczną, semestralną i roczną statystykę wypożyczeo; 

b) dziennik pracy biblioteki; 

c) księgi inwentarzowe, rejestry ubytków; 

d) karty akcesyjne czasopism; 

e) ewidencję wypożyczeo. 

5) doskonali warsztat pracy. 

 

§6 

Zasady współpracy biblioteki szkolnej 

1. Z uczniami: 

1) praca z aktywem bibliotecznym; 

2) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

3) pomoc uczniom w rozwijaniu ich własnych zainteresowao; 

4) pomoc uczniom przygotowujących się do konkursów, olimpiad przedmiotowych; 

5) praca z uczniem słabym. 

2. Z nauczycielami: 

1) udział w realizacji zadao programowych szkoły przez dostarczanie źródeł i opracowao na lekcje, 

zajęcia, rady pedagogiczne, komisje przedmiotowe; 

2) uzgadnianie z nauczycielami zakupów nowości i selekcji zbiorów z danego przedmiotu; 

3) informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji i prowadzonej statystyki  

o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach; 

4) pomoc nauczycielom studiującym i doskonalącym się w zawodzie. 

3. Z rodzicami: 

1) pedagogizacja rodziców (rozmowy indywidualne, udostępnianie księgozbioru); 

2) udział rodziców w imprezach czytelniczych. 

4. Współpraca biblioteki szkolnej ze środowiskiem: 

1) organizowanie wycieczek do innych bibliotek i ośrodków informacji; 

2) organizowanie wycieczek do muzeów i archiwum; 

3) wypożyczanie międzybiblioteczne. 

 

§7 

Prawa i obowiązki czytelnika 
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1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru. 

2. Prawa i obowiązki czytelnika określa regulamin biblioteki. 

3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 

4. Jednorazowo można wypożyczyd trzy książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może 

ograniczyd lub zwiększyd wypożyczeo z podaniem terminu zwrotu. 

5. Czytelnik może poprosid o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji. 

6. W stosunku do czytelnika przetrzymującego książki mogą byd zastosowane kary zgodne  

z ustaleniami Rady Pedagogicznej (okresowe wstrzymanie wypożyczania, zatrzymanie 

świadectwa). 

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócid taką samą pozycję albo 

inną wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacid na konto Komitetu Rodzicielskiego kwotę równą 

aktualnej wartości zagubionej książki z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty „na zakup książek do 

biblioteki szkolnej ". 

8. Wszystkie wypożyczone książki powinny byd zwrócone przed koocem roku szkolnego. 

9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy i uczniowie) zobowiązani są do pobrania 

zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki. 

10. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą byd przyznane nagrody  

na koniec roku szkolnego. 

 

§8 

Obowiązki nauczyciela i wychowawcy 

1. Współpraca z biblioteką w zakresie rozbudzania potrzeb i zainteresowao czytelniczych uczniów. 

2. Współudział w kształtowaniu kompetencji informacyjnych uczniów zgodnie z podstawą 

programową kształcenia ogólnego. 

3. Uświadamianie uczniom konieczności przestrzeganie regulaminu biblioteki (np. pomoc  

w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeo za książki zagubione i zniszczone). 

4. Współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki. 

5. Znajomośd zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiotu. 

 

§9 

Obowiązki Rady Pedagogicznej 

1. Analizowanie stanu czytelnictwa na podstawie sprawozdao nauczyciela bibliotekarza (2 razy  

w roku ). 

2. Zapewnienie warunków do doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

§10 

Postanowienia koocowe 

1. Regulamin zostaje przyjęty przez Radę Pedagogiczną w drodze uchwały. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Regulamin biblioteki w obecnym brzmieniu został uchwalony przez Radę Pedagogiczną 30.08.2019 r. 

i wchodzi w życie z dniem 30.08.2019 r. 


