
 

REGULAMIN BIBLIOTEKI 

 w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Europejczyk  

w Szerokiem  

 

 

 

 

 
Podstawy prawne: 

1. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) - art. 22. 

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237) - art. 

39 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 2. 

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) - art. 42 

ust. 3. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z 2014 

r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 895) 



ROZDZIAŁ I 

ZAGADNIENIA OGÓLNE  

 
1. Biblioteka to interdyscyplinarna pracownia Szkoły, która służy wspieraniu realizacji programów 

nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej dzieci i młodzieży, kształceniu oraz 

doskonaleniu nauczycieli. 

2. Z materiałów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie i wszyscy pracownicy Szkoły. 

3. Do zadań biblioteki należy przede wszystkim:  

a) gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych (książek, czasopism); 

b) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych; 

c) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych potrzeb uczniów; 

d) rozwijanie czytelnictwa w Szkole. 

  

 

 

ROZDZIAŁ II 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI 

 
1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki szkolnej sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on właściwe 

pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe na działalność biblioteki. Zarządza też skontrum. 

2. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, które stanowi wypożyczalnia z wolnym 

dostępem do  półek. 

3. Biblioteka gromadzi następujące zbiory: 

a)    lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania; 

b) lektury nadobowiązkowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania; 

c)    podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego; 

d) podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli; 

e)    czasopisma dla dzieci i młodzieży; 

f)    literaturę popularno-naukową i naukową; 

g)    materiały audiowizualne. 

Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkoły (materiały dwujęzyczne), zainteresowania 

czytelników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek. Zbiory zebrane są w następujących 

działach: 

 lektury szkolne; 

 materiały anglojęzyczne; 



 do poczytania; 

 do poczytania po angielsku; 

 słowniki i encyklopedie; 

 atlasy; 

 religia; 

 pedagogika; 

 wiersze; 

 bajki i baśnie; 

 czasopisma. 

Gazety i czasopisma przechowywane są w bibliotece przez cały rok. Mogą być one przechowywane 

również w świetlicach szkolnych oraz pracowniach przedmiotowych. Prasa i księgozbiór podręczny 

udostępniane są do pracowni – na zajęcia. 

4. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz. 

5. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie. 

6. Czas pracy biblioteki szkolnej jest zgody z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem. 

7. Wydatki biblioteki szkolnej pokrywane są z budżetu Szkoły. Działalność biblioteki szkolnej może 

być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców. 

 

 
ROZDZIAŁ III 

ZADANIA I OBOWIĄZKI  

NAUCZYCIELA - BIBLIOTEKARZA 

 

1. W ramach pracy pedagogicznej, nauczyciel-bibliotekarz zobowiązany jest do: 

a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni; 

b) indywidualnego doradztwa w wyborze lektury; 

c) udzielania informacji bibliotecznych 

d) prowadzenia lekcji bibliotecznych z przysposobienia czytelniczego we współpracy z 

wychowawcami klas; 

e) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa w Szkole; 

f) diagnozowania zainteresowań i potrzeb czytelników. 

 

 

 



2. W ramach prac organizacyjno-technicznych nauczyciel-bibliotekarz, zobowiązany jest do: 

a) gromadzenia zbiorów, zgodnie z potrzebami placówki; 

b) ewidencjonowania zbiorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

c) opracowywania zbiorów (klasyfikowania); 

d) organizacji udostępniania zbiorów; 

e) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych); 

f) prowadzenia statystyki wypożyczeń; 

g) prowadzenia dziennika biblioteki szkolnej; 

h) prowadzenia księgi inwentarzowej. 

Nauczyciel – bibliotekarz odpowiada również za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów. 
 

 

 

 

 

 
 

ROZDZIAŁ IV 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW 

1. Czytelnik ma prawo do: 

a) bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych; 

b) jednorazowego wypożyczenia 3 książek (w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może 

zwiększyć lub zmniejszyć tę liczbę) na okres miesiąca; 

c) zarezerwowania potrzebnej pozycji. 

2. Czytelnicy mają obowiązek: 

a) dbania o wypożyczoną książkę/czasopismo; 

b) zwrócić wypożyczoną pozycję w wyznaczonym terminie (miesiąc od wypożyczenia); 

c) odkupić daną pozycję (lub inną wyznaczoną przez bibliotekarza) w przypadku zgubienia 

egzemplarza bibliotecznego; 

d) zwrócić wszystkie wypożyczone materiały tydzień przed  końcem  roku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

Do niniejszego regulaminu, sporządzono „Regulamin Korzystania z Darmowych Materiałów Edukacyjnych w 

Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Europejczyk w Szerokiem” – załącznik nr 1 oraz Regulamin wypożyczania 

materiałów bibliotecznych – załącznik nr 2 



załącznik nr 1 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH  

MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH  

w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej  

Europejczyk w Szerokiem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Każdy uczeń, rodzic/opiekun i wychowawca ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i 

stosowania się do jego postanowień. 

2. Darmowe materiały edukacyjne przeznaczone do wypożyczenia, pozyskane dzięki dotacji, o której 

mowa w ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), stanowią 

własność Szkoły i mogą być użytkowane przez okres minimum 3 lat. 

 

 

 
ROZDZIAŁ II  

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

 

1. Wszystkim uczniom Szkoły, o których mowa w ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 

oraz z 2021 r. poz. 4), biblioteka nieodpłatnie: 

a) wypożycza materiały edukacyjne mające postać papierową; 

b) zapewnia dostęp do materiałów edukacyjnych, mających postać papierową lub elektroniczną; 

c) przekazuje materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

2. Materiały edukacyjne przeznaczone do wypożyczenia bibliotekarz zapisuje w ewidencji, którą̨ stanowi 

Potwierdzenie odbioru i zwrotu podręczników dotacyjnych. Ich zwrot potwierdza się w ewidencji, którą̨ 

stanowi Protokół stanu ilościowego i jakościowego materiałów edukacyjnych. 

3. Dodatkowe wyposażenie (płyty, mapy, plansze itp.), dołączone do materiałów edukacyjnych 

stanowi ich integralną część. 

4. Wypożyczenie materiałów odbywa się na koniec roku szkolnego lub na rozpoczęciu nowego roku 

szkolnego na okres 10 miesięcy. 

5. Procedura wypożyczania materiałów: 



Lp. Zadanie Odpowiedzialni Termin 

1. Opisanie i opieczętowanie materiałów 
edukacyjnych pozyskanych z dotacji, 
przyporządkowanie uczniom zestawów z 
numerami identyfikacyjnymi (wg numerów z 
dziennika). 

bibliotekarz do rady 
pedagogicznej 
inaugurującej rok 
szkolny 

2. Przekazanie pakietu materiałów przeznaczonych 
do wypożyczenia oraz materiałów ćwiczeniowych 
wychowawcom klas wraz z dokumentacją 
przygotowaną do wypełnienia przez rodziców/ 
opiekunów. 

bibliotekarz do rady 
pedagogicznej 
inaugurującej rok 
szkolny 

3. Przekazanie materiałów rodzicom/prawnym 

opiekunom wg listy przygotowanej na 

podstawie numerów z dziennika, zebranie ich 

podpisów oraz przekazanie dokumentacji 

bibliotekarzowi. 

wychowawcy na rozpoczęciu 

roku szkolnego 

4. Zapoznanie się ze stanem wypożyczonych 
materiałów i podpisanie dokumentacji. 

rodzice/opiekunowie na rozpoczęciu 

roku szkolnego 

5. Przekazanie wychowawcom dokumentacji 

umożliwiającej dokonanie zwrotu 
wypożyczonych materiałów. 

bibliotekarz początek czerwca 

6. Dokonanie oceny stanu materiałów po roku 

użytkowania. 

uczniowie/wychowawca połowa czerwca 

7. Przekazanie wypożyczonych materiałów 
bibliotekarzowi wraz z uzupełnioną 
dokumentacją. 

wychowawcy do rady 
pedagogicznej 
podsumowującej 
rok szkolny 

8. Inwentaryzacja zasobów biblioteki, przekazanie 
dyrektorowi sprawozdania o stanie ilościowym i 
jakościowym materiałów. 

bibliotekarz rada 
podsumowująca 
rok 

9. Poinformowanie rodziców/ opiekunów o kwocie, 
trybie i terminie opłat za zniszczone/zgubione 
materiały. 

bibliotekarz tydzień po 
zakończeniu roku 
szkolnego 

10. Wniesienie opłat za zniszczone/zgubione 
materiały. 

rodzice/opiekunowie w terminie 
wyznaczonym 
przez bibliotekarza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ III 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE MATERIAŁY 

 

1. Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem:  

a) obłożenie przydzielonych materiałów oraz na bieżąco dokonywanie drobnych napraw czy 

ewentualnej wymiany okładki; 

b) dbanie o materiały przez cały okres jego użytkowania pod sankcją obniżenia oceny klasyfikacyjnej 

zachowania w przypadku uszkodzeń/zniszczeń (w szczególności zabrania się dokonywania 

jakichkolwiek wpisów długopisem lub piórem; dopuszcza się używanie ołówka w celu podpisania 

materiałów czy dokonywania zaznaczeń, np. pracy domowej); 

c) uporządkowanie materiałów na koniec roku szkolnego (powycieranie wszystkich wpisów 

dokonanych ołówkiem, podklejenie rozdartych stron, ocena stanu materiałów pod kierunkiem 

wychowawcy); 

d) zwrot wypożyczonych materiałów wraz z całym dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, 

plansze itp.) do wychowawcy na koniec roku szkolnego lub w momencie rezygnacji z edukacji w 

Szkole. 

2. Obowiązki rodziców/opiekunów związane z wypożyczeniem: 

a) bieżąca kontrola stanu materiałów przez cały okres jego użytkowania przez dziecko i pomoc w 

dokonywaniu ewentualnych napraw; 

b) pełna odpowiedzialność materialna za zgubienie oraz wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia 

wypożyczonych materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia (niezwłoczne 

odkupienie zagubionego lub zniszczonego materiału); 

c) dopilnowanie zwrotu wypożyczonych materiałów (na koniec roku szkolnego lub w momencie 

rezygnacji dziecka z edukacji w Szkole); 

d) w przypadku nieobecności na rozpoczęciu roku szkolnego zgłoszenie się do bibliotekarza w celu 

pobrania materiałów oraz  uzupełniania dokumentacji.  

3. Obowiązki wychowawców związane z wypożyczeniem: 

a) przekazanie rodzicom/ opiekunom  materiałów edukacyjnych pobranych od bibliotekarza; 

b) dopilnowanie wypełnienia dokumentacji pobrania wypożyczonych materiałów przez  

rodziców/ opiekunów oraz przekazanie jej bibliotekarzowi; 

c) przeprowadzenie zajęć z klasą na temat obowiązków uczniów, ujętych w niniejszym regulaminie 

oraz zapoznanie uczniów z pięciostopniową skalą oceny jakościowej stanu materiałów; 

 

 

 



d) uwzględnienie w ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczniów ich dbałości o wypożyczone materiały 

edukacyjne; 

e) uzupełnienie dokumentacji zwrotu materiałów edukacyjnych i przekazanie jej wraz z tymi 

materiałami bibliotekarzowi; 

f) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia odbiór wypożyczonych materiałów i przekazanie ich do 

biblioteki. 

 

4. Obowiązki bibliotekarza związane z wypożyczeniem: 

a) ewidencjonowanie materiałów oraz przygotowanie ich do wypożyczenia; 

b) przygotowanie całości dokumentacji pobrania i zwrotu wypożyczonych materiałów oraz 

koordynacja obiegu tych materiałów i dokumentacji; 

c) weryfikacja dokonanej przez wychowawców i uczniów oceny stanu jakościowego wypożyczonych 

materiałów; 

d) przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej wypożyczania materiałów edukacyjnych; 

e) przygotowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły sprawozdania o stanie ilościowym i 

jakościowym wypożyczonych materiałów, w tym wniosków o obciążenie rodziców/opiekunów 

zapłatą za zniszczone materiały. 

 

5. Obowiązki Dyrektora Szkoły związane z wypożyczeniem: 

a) udostępnienie niniejszego regulaminu wszystkim zainteresowanym; 

b) dokonywanie zmian w niniejszym regulaminie; 

c) rozstrzyganie spraw spornych; 

d) egzekwowanie nieuiszczonych przez rodziców/ opiekunów opłat za zniszczone/zagubione materiały; 

e) podejmowanie decyzji w innych kwestiach z zakresu udostępniania materiałów edukacyjnych, 

które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IV 

USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE MATERIAŁU EDUKACYJNEGO 

 
1. Przez uszkodzenie materiału edukacyjnego rozumie się drobne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie 

lub rozerwanie, umożliwiające jednak dalsze jego wykorzystywanie. 

2. Przez zniszczenie materiału edukacyjnego rozumie się: znaczne poplamienie, trwałe zabrudzenie, 

porysowanie lub popisanie długopisem (piórem), rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne 

wady fizyczne, które pomniejszają̨ wartość użytkową̨ materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają̨ 

pełne z nich korzystanie. 

3. Oceny stanu jakościowego wypożyczonych materiałów dokonuje uczeń wraz z wychowawcą, 

według pięciostopniowej skali, gdzie poszczególne stopnie oznaczają: 

 

Ocena 
cyfrowa 

Ocena słowna Opis 

1 Stan bardzo zły materiały zniszczone, nienadające się do dalszego 
użytku, wymagany zakup nowych materiałów 

2 Stan zły materiały zabrudzone, poplamione, noszące ślady 

zagnieceń́, rozerwane strony możliwe do naprawienia, 

uszkodzenia umożliwiające dalsze korzystanie z 
materiałów 

3 Stan dostateczny materiały ze śladami rysunków, zagięte rogi, nieliczne 
plamy 

4 Stan dobry materiały czyste (nieliczne, nieznaczne zabrudzenia), 
niepomięte, częściowo zagięte rogi 

5 Stan bardzo dobry materiały czyste, gładkie, bez pozaginanych rogów 

 

4. Weryfikacji oceny stanu jakościowego wypożyczonych materiałów dokonuje bibliotekarz, przy czym 

wystawiona przez niego ocena jest ostateczna. 

5. W przypadku wystawienia przez bibliotekarza oceny 1 lub 2 dokonuje on szczegółowego opisu  

zniszczeń/uszkodzeń wypożyczonych materiałów (typ, miejsce). 

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. 



załącznik nr 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Regulamin wypożyczania materiałów bibliotecznych: 

 
1. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają prawo uczniowie i wszyscy pracownicy Szkoły. 

2. Czytelnik ma prawo do jednorazowego wypożyczenia trzech pozycji (w uzasadnionych przypadkach 

liczba ta może zostać zwiększona lub zmniejszona przez bibliotekarza) na okres 1 miesiąca. 

3. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. 

4. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną – zobowiązany jest odkupić taką samą lub 

wskazaną przez bibliotekarza pozycję (odpowiadającą wartości rynkowej zgubionego egzemplarza). 

5. Wszystkie wypożyczone z biblioteki materiały muszą zostać zwrócone najpóźniej na tydzień przed 

zakończeniem roku szkolnego. 

6. Uczeń/pracownik opuszczający Szkołę, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wypożyczonych 

pozycji, przed odejściem ze Szkoły. 
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