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Załącznik Nr 7 

R E G U L A M I N  

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
Zespół Szkół nr 3  

w Szczecinie 

 

 

II..  OORRGGAANNIIZZAACCJJAA  BBIIBBLLIIOOTTEEKKII              

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu 

pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców  

oraz wiedzy o regionie. 

Składa się z następujących działów: 

 Wypożyczalni 

 Czytelni 

 Centrum Informacji Multimedialnej i Bibliotecznej 

2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

 gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

 korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich, 

 korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądanie materiałów zgromadzonych  

w wersji elektronicznej 

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów i infrastruktury podczas 

zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, w godzinach ustalonych przez Dyrektora 

Szkoły. 

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także 

rodzice (na kartę ucznia). 

5. Księgozbiór w wypożyczalni ułożony jest według Uniwersalnej Klasyfikacji 

Dziesiętnej (UKD). 

6. Z całości zbiorów wyodrębnione są lektury szkolne, książki dotyczące regionu  

i poradniki pedagogiczne. 

7. Wypożyczalnia i czytelnia posiadają oddzielne katalogi alfabetyczne i rzeczowe 

swoich zbiorów. 

8. Dodatkowo warsztat informacyjny wzbogaca katalog zbiorów audialnych  

i audiowizualnych. 

9. Inwentaryzację zbiorów bibliotecznych w bibliotece szkolnej przeprowadza się 

metodą skontrum zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ewidencji materiałów 

bibliotecznych (Dz. U. 2008 r. nr 25, poz. 1283).   

 

IIII..  ZZAADDAANNIIAA  II  OOBBOOWWIIĄĄZZKKII  NNAAUUCCZZYYCCIIEELLAA  BBIIBBLLIIOOTTEEKKAARRZZAA  

1. PRACA PEDAGOGICZNA NAUCZYCIELA - BIBLIOTEKARZA: 

a) Prowadzenie działalności informacyjnej, propagandowej, wizualnej, słownej 

dotyczącej zbiorów i pracy biblioteki. 
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b) Organizacja pracy z grupami uczniów w czytelni oraz indywidualizacja pracy  

z uczniem zdolnym oraz mającym trudności edukacyjne. 

c) Udział nauczycieli bibliotekarzy w realizacji programu dydaktycznego  

i wychowawczego szkoły. 

d) Współrealizacja wybranych  elementów edukacji czytelniczej i medialnej. 

e) Rozwijanie kultury czytelniczej i przygotowanie uczniów do samokształcenia. 

f) Wprowadzanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

g) Organizowanie działań angażujących uczniów w działalność kulturowo-społeczną 

poprzez udział w różnych kampaniach społecznych, akcjach i projektach 

organizowanych przez różne instytucje kultury, platformy edukacyjne, gazetki 

okolicznościowe, wyjścia do innych bibliotek itp.   

h) Systematyczna analiza ofert księgarń internetowych, wydawnictw, antykwariatów. 

i) Udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelni oraz wypożyczenia indywidualne  

i na lekcje przedmiotowe. 

j) Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych, 

źródłowych. 

k) Poradnictwo w doborze literatury. 

l) Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa i kultury. 

m) Dbanie o reklamę i prestiż biblioteki w środowisku lokalnym. 

n) Współpracowanie z ośrodkami kultury (m.in. muzeami, Książnicą, innymi 

bibliotekami) oraz uczestniczenie wraz z uczniami w wydarzeniach przez nich 

organizowanych. 

2. PRACE ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE NAUCZYCIELA-BIBLIOTEKARZA 

Nauczyciel-bibliotekarz jest zobowiązany:  

a) Przedkładać dyrektorowi szkoły zapotrzebowanie finansowe biblioteki na dany rok 

szkolny. 

b) Troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu biblioteki. 

c) Gromadzić i opracowywać zbiory zgodnie z profilami programowymi szkoły i jej 

potrzebami oraz przeprowadzać ich selekcję.  

d)  Prowadzić ewidencję zbiorów. 

e)  Organizować warsztat działalności informacyjnej. 

f) Obliczać statystykę wypożyczeń i odwiedzin w czytelni. 

g) Prowadzić dokumentację pracy biblioteki.  

h) Planować pracę. 

i) Doskonalić warsztat pracy bibliotekarza. 

j) Uczestniczyć w skontrum i selekcji księgozbioru. 

33..  ZZAASSAADDYY  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCYY  ZZ  UUCCZZNNIIAAMMII  

a) Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:  

 uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 na podstawie 

legitymacji szkolnej lub karty czytelnika biblioteki, 

 rodzice uczniów (opiekunów prawnych)  

  nauczyciele, 

  pozostali pracownicy  szkoły  i emeryci. 

b) Użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami, nauczycielami, pracownikami 

szkoły, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną. Nauczyciel-

bibliotekarz podpisuje kartę obiegową potwierdzającą zwrot dokumentów 

wypożyczonych w bibliotece lub do pracowni przedmiotowej. 

c) Użytkownicy biblioteki mają prawo do informacji i korzystania nieodpłatnie  

ze wszystkich zasobów biblioteki. 
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d) Biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla ucznia. 

e) Biblioteka szkolna stara się wspierać indywidualny rozwój ucznia, jego 

zainteresowania  

f) Biblioteka pracuje nad kształtowaniem u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu 

rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. 

g) Nauczyciel-Bibliotekarz stara się przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji  

i upowszechniać wiedzę o prawach człowieka i ucznia. 

h) W bibliotece przestrzega się przepisów i zasad BHP. 

4. ZASADY WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELAMI 

a) Wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym. 

b) Współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką,  odwoływanie się do jej 

zasobów i warsztatu informacyjno - bibliograficznego.  

c) Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów. 

d) Uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych. 

e) Współpraca z nauczycielami w zakresie doboru i propagowania zbiorów 

5. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

a) Pomoc w doborze literatury. 

b) Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

c) Informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów. 

6. ZASADY WSPÓŁPRACY Z INNYMI BIBLIOTEKAMI 

a) Wspólne organizowanie imprez czytelniczych. 

b) Wymiana wiedzy i doświadczeń, współpraca z Towarzystwem Nauczycieli 

Bibliotekarzy Szkół Polskich. 

c) Wypożyczenia międzybiblioteczne. 

d) Udział w targach i kiermaszach. 

7. NAUCZYCIEL–BIBLIOTEKARZ UCZESTNICZY W RÓŻNYCH FORMACH 

DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.  

 

IIIIII..  RREEGGUULLAAMMIINN  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZ  WWYYPPOOŻŻYYCCZZAALLNNII    

1. Do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają prawo wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni 

pracownicy szkoły oraz rodzice (opiekunowie prawni). 

2. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko, po okazaniu karty 

czytelnika ewentualnie legitymacji szkolnej. 

3. W Bibliotece jest wolny dostęp do półek. 

4. Wypożyczać książki można tylko na własne nazwisko. 

5. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki. 

6. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnej pozycji. 

7. Podręczniki można wypożyczyć na cały rok szkolny.  

8. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu 

wypożyczonej książki.  

9. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad, matury mają prawo wypożyczyć 

większą ilość pozycji, dłuższego okresu wypożyczenia po uzgodnieniu z Bibliotekarzem.  

10. Czytelnikom przetrzymującym książki wstrzymuje się wypożyczenia do momentu 

zwrócenia zaległych pozycji. 

11. Czytelnicy powinni zgłaszać bibliotekarzowi zauważone przez siebie uszkodzenia 

wypożyczonych książek.  

12. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki czytelnik jest 

zobowiązany odkupić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez bibliotekarza.  
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13. Przed zakończeniem roku szkolnego czytelnik ma obowiązek zwrotu wszystkich 

wypożyczonych książek.  

14. Na prośbę czytelnika mogą mu być wypożyczone książki na okres wakacji. 

15. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły) 

zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką. 

16. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek. 

 

IIVV..  RREEGGUULLAAMMIINN  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZ  CCZZYYTTEELLNNII  
1. Do korzystania z Czytelni mają prawo wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy 

szkoły oraz rodzice (opiekunowie prawni). 

2. Czytelnicy przebywający w Czytelni wpisują się do „Zeszytu odwiedzin”.  

3. W Czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów.  

4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc materiałów 

poza czytelnię. 

5. Czytelnicy powinni zgłaszać bibliotekarzowi zauważone przez siebie uszkodzenia 

zbiorów.  

6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi. 

7. Wszystkie zajęcia organizowane w Czytelni odbywają się zawsze pod opieką 

nauczyciela. 

8. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i używania telefonów 

komórkowych.  

9. Czytelnicy, którzy zachowują się w sposób niekulturalny, nie przestrzegają regulaminu 

lub przeszkadzają w pracy innym, będą upomniani i wypraszani. 

10. Zabrania się wchodzenia do czytelni w odzieży wierzchniej oraz wnoszenia jej torbach. 

 

VV..  RREEGGUULLAAMMIINN  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZEE  SSTTAANNOOWWIISSKK  KKOOMMPPUUTTEERROOWWYYCCHH    

WW  CCEENNTTRRUUMM  IINNOORRMMAACCJJII  MMUULLTTIIMMEEDDIIAALLNNEEJJ  II  BBIIBBLLIIOOTTEECCZZNNEEJJ  
1. Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele inni pracownicy oraz 

rodzice (opiekunowie prawni). 

2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera ma osoba przygotowująca się do lekcji. 

3. Ze stanowisk komputerowych CIMiB można korzystać w godzinach pracy biblioteki 

szkolnej. 

4. Z komputerów oraz drukarki można korzystać za zgodą bibliotekarza. 

5. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera, 

nauczyciel bibliotekarz może jednak służyć radą i pomocą. 

6. Użytkownicy wpisują się do „Zeszytu odwiedzin”. 

7. Przy jednym stanowisku mogą przebywać maksymalnie dwie osoby pracujące w ciszy. 

8. Okrycia wierzchnie należy pozostawiać w szatni. 

9. W CIMiB obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i używania telefonów 

komórkowych.  

10. Nie wolno wykorzystywać oprogramowania i sprzętu komputerowego do celów 

zarobkowych ani wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców  

lub dystrybutorów oprogramowania i danych. 

11. Samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatury, monitorów, 

myszy, rozkręcanie jednostek centralnych) jest zabronione. 

12. Zabrania się instalowania oprogramowania z zewnątrz i dokonywania zmian  

w istniejącym oprogramowaniu. 

13. Użytkownik ma obowiązek informować bibliotekarza o wszelkich nieprawidłowościach 

w działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych. 

14. Praca z plikami dźwiękowymi możliwa jest tylko przy użyciu słuchawek.. 
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15. Korzystający z CIMiB mogą używać własnych nośników pamięci oraz skorzystać 

z odpłatnej usługi drukowania. 

16. W CIMiB obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i używania telefonów 

komórkowych. 

17. Czytelnicy, którzy zachowują się w sposób niekulturalny, nie przestrzegają regulaminu 

lub przeszkadzają w pracy innym, będą upomniani i wypraszani. 

 

VVII..  KKAARRTTAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCZZNNAA  

1. Karta biblioteczna jest dokumentem identyfikującym czytelnika. 

2. Czytelnik – właściciel karty bibliotecznej jest odpowiedzialny za jej użycie. 

3. Przy korzystaniu z wypożyczalni czytelnik każdorazowo przedstawia kartę biblioteczną. 

4. W przypadku zagubienia karty bibliotecznej czytelnik powinien niezwłocznie 

zawiadomić wypożyczalnię w celu jej unieważnienia. 

5. Duplikat karty zostanie wystawiony w terminie jednego tygodnia od daty zgłoszenia 

zagubienia. 


