
ZARZĄDZENIE nr 19/2020/2021 
Dyrektora Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi 
z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 
 

w sprawie wprowadzenia REGULAMINU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
ZESPOŁU SZKÓŁ w Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

 
 

Na podstawie: 
art. 98 ust. 1 pkt. 23, art. 104 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 
r. poz. 59). 

 
 

Zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1. 

Wprowadzam REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w Gościnie - 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, który stanowi załącznik nr 1 do 
zarządzenia. 

 
§ 2. 

Wszyscy pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do zapoznania się z załącznikiem do 
niniejszego zarządzenia 

 
§ 3. 

Traci moc zarządzenie Dyrektora nr 11/2017/2018 r.  z dnia 12 września 2017 r.,   którym 
został wprowadzony REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w 
Gościnie – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. 

 
§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2021 r. 
 
 
 
 

Dyrektor Zespołu Szkół w Gościnie 
Marlena Fidos 

 
 

 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2020/2021 
Dyrektora Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej  

z dnia 14 stycznia 2021 r.  
 
 
 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
ZESPOŁU SZKÓŁ w Gościnie - Szkoły Podstawowej 

 z Oddziałami Integracyjnymi  
________________________________________________________ 

 
 
 

§1. Cele i zadania. 
 

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:  
1) służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów;  
2) służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 
3) pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji; 
4) wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli; 
5) popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców; 
6) uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej. 

2. Funkcje biblioteki: 
1) kształcąca poprzez:  

a) rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z 
nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,  

b) przysposabianie ich do samokształcenia,  
c) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjną,  

d) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej 
uczniów, 

e) wdrażanie czytelników do poszanowania zbiorów bibliotecznych oraz sprzętu 
komputerowego; 

2) opiekuńcza poprzez: 
a) rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji 

czytelniczych, 
b) monitorowanie stanu czytelnictwa w poszczególnych klasach i zachęcanie do 

czytania uczniów, którzy nie wykazują zainteresowania literaturą, 
c) wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania,  
d) pomoc w doborze odpowiedniej literatury, 
e) wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez 

wskazywanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej; 
3) kulturalna poprzez: 



a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów, 
b) wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich 

tworzenia. 
 

3. Do zadań biblioteki szkolnej należy: 
1) gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych; 
2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie nawyku czytania i uczenia się; 
3) pomoc użytkownikom w wyszukiwaniu informacji w dostępnych źródłach; 
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną i 

propagujących czytelnictwo; 
5) renowacja i konserwacja księgozbioru;  
6) systematyczne monitorowanie czytelnictwa.  
 

4. Biblioteka składa się z: 
1) wypożyczalni; 
2) czytelni. 

 
§2. Zbiory 

 
1. Biblioteka szkolna gromadzi książki i inne materiały niezbędne do realizacji 

planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 
2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów: 

1) dokumenty piśmiennicze: 
a) wydawnictwa informacyjne (słowniki językowe, encyklopedie, atlasy itp.), 
b) materiały metodyczne dla nauczycieli, 
c) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania, 
d) lektury uzupełniające do języka polskiego, 
e) literaturę popularnonaukową, 
f) wybrane pozycje z literatury pięknej, 
g) wydawnictwa albumowe z dziedziny krajoznawstwa, sztuki, sportu, 
h) wydawnictwa z psychologii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki stanowiące 

pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i pedagogizacji 
rodziców, 

2) dokumenty niepiśmiennicze: 
a) nowoczesne nośniki informacji (płyty CD, DVD, dyskietki), 
b) materiały audiowizualne wytworzone w procesie dydaktycznym szkoły, 
c) filmy dydaktyczne popularnonaukowe i instruktażowe. 

 
3. W bibliotece szkolnej stosuje się następujące zasady rozmieszczenia zbiorów: 

1) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni; 
2) księgozbiór prezencyjny w kąciku czytelnianym; 
3) zbiory w pracowniach i klasach np. słowniki, atlasy; 



4. Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym: 
1) dział lektur zgodnie z zestawem literatury w poszczególnych klasach; 
2) literatura popularno-naukowa według UKD; 
3) metodyka wg alfabetu i przedmiotu nauczania; 
4) zbiory audiowizualne ułożone są według poszczególnych typów zbiorów w układzie 
numerycznym. 

 
§3. Organizacja udostępniania zbiorów. 

 
1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki. 
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: 

1) uczniowie szkoły; 
2) pracownicy szkoły i przedszkola; 
3) rodzice uczniów szkoły; 
4) inni użytkownicy na podstawie pisemnej zgody Dyrektora Szkoły. 
 

3. Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się z 
regulaminem biblioteki szkolnej. 

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, płyty CD lub innego nośnika 
informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub 
innej wskazanej przez bibliotekarza. 

 
§4. Zasady korzystania z wypożyczalni. 

 
1. Zbiory biblioteki udostępniane są w ciągu całego roku szkolnego w godzinach 

wyszczególnionych na stronie internetowej szkoły, dzienniku elektronicznym 
LIBRUS,  drzwiach biblioteki i tablicach ogłoszeń.  

2. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.  
3. Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres trzech 

tygodni, a za zgodą bibliotekarza dodatkowe, konieczne do realizacji zadań 
edukacyjnych. 

4. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może 
odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek 
przetrzymywanych. 

5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki (rezerwacja książek 
realizowana według kolejności zgłoszeń). 

6. Zbiory audiowizualne wypożyczane są nauczycielom do pracowni. 
7. Uczniowie rozliczają się z wypożyczonych książek i podręczników na tydzień 

przed zakończeniem roku szkolnego. 
8. Uczniowie i pracownicy, którzy kończą naukę i pracę, zobowiązani są do 

zwrotu dokumentów bibliotecznych, co potwierdza się pieczątką na karcie 
obiegowej. 



9. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania wypożyczonych 
zbiorów. 

§5. Zasady korzystania z czytelni. 
 

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy czytelnicy. 
2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów. 
3. Korzystający z księgozbioru prezencyjnego odpowiada za niego materialnie. 

 
§6.Zasady korzystania z pracowni multimedialnej. 

 
1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy czytelnicy. 
2. Dostęp do komputerów (Internetu) jest możliwy w godzinach pracy biblioteki, 

z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych. 
3. Internet w bibliotece szkolnej służy do wyszukiwania informacji o charakterze 

edukacyjnym. 
4. Przy każdym stanowisku komputerowym może przebywać jedna osoba. 
5. Osoby korzystające z komputera w bibliotece zobowiązane są do pozostawienia 

po sobie porządku. 
6. Zabrania się: 

1) przeprowadzania konfiguracji komputerów; 
2) odłączania i dołączania innych urządzeń np. słuchawki; 
3) instalowania programów własnych oraz z Internetu; 
4) wchodzenia na strony internetowe propagujące treści łamiące prawo (pornografia, 

dyskryminacja rasowa, religijna, narkotyki, propagowanie przemocy itp.). 

 
7. W przypadku zniszczenia lub dewastacji sprzętu komputerowego, koszty 

napraw sprzętu i instalację oprogramowania ponosi osoba, która wyrządziła 
szkodę lub jej prawni opiekunowie. 

 
§ 7. Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19. 

 
1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z 

wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19. 
2. Pracownicy biblioteki przed rozpoczęciem pracy zobowiązani są do 

dezynfekcji rąk. 
3. Pracownicy biblioteki wietrzą pomieszczenie biblioteki w miarę potrzeb, nie 

rzadziej jednak niż co godzinę. 
4. W okresie epidemii obowiązuje ograniczony dostęp do półek, bibliotekarze 

wyszukują potrzebną książkę lub materiał i udostępniają wcześniej 
uzgadniając z czytelnikiem termin. 



5. Zwrócone książki i materiały muszą odbyć 48 godzinną kwarantannę, tym 
samym pracownicy biblioteki odkładają je w wyznaczone miejsce, a po 48 
godzinach odkładają książki na półki. 

6. Pracownicy biblioteki przestrzegają zasad zachowania dystansu społecznego 
wśród oczekujących na książki czytelników. 

7. Pracownik biblioteki w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u 
ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest 
postępować zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia 
zakażenia COVID-19. 

8. Ze zbiorów biblioteki w tym czasie nie mogą korzystać osoby spoza szkoły. 
9. W okresie pandemii książki można również zamówić wcześniej poprzez: 

1)   dziennik elektroniczny LIBRUS wpisując imię, nazwisko, klasę i tytuł zamawianych 
pozycji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin Biblioteki Szkolnej wprowadzono Zarządzeniem nr 19/2020/2021 
Dyrektora Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoły Podstawowej  
z dnia 14stycznia 2021 r.  
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