
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Górznej

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe /Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 ze zm/.
2. Rozporządzenie  ministra  kultury  i  dziedzictwa  narodowego  z  29  października  2008  r.

 w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych /Dz. U. Nr 205, poz. 1283/.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą:
 realizacji  potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, 
 realizacji  zadań  dydaktyczno  –  wychowawczych  szkoły, współpracy

z nauczycielami i wychowawcami w zakresie ich realizacji,
 doskonaleniu pracy nauczyciela, 
 popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 tworzeniu warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią   informacyjną,
 promowaniu  czytelnictwa  i  kształtowaniu  kultury czytelniczej  poprzez  różnorodne

formy upowszechniania czytelnictwa, np.: konkursy, projekty, wystawy,
 promowaniu działalności biblioteki w środowisku szkolnym i poza szkołą,
 kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły 
i rodzice.

  
II Korzystanie z wypożyczalni
 

1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając do domu. Nie wolno
korzystać ze zbioru  na miejscu. 

2. Czas pracy biblioteki dostosowany jest do tygodniowego planu zajęć – tak, aby umożliwić
użytkownikom wypożyczenie zbiorów bibliotecznych.

3. Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko. 
4. Jednorazowo wypożyczyć można 3 książki. 
5. Aby móc wypożyczyć książkę należy zgłosić zapotrzebowanie do Pani Agnieszki Juszczak,

podać tytuł i autora książki. Odbiór zamówionej pozycji będzie możliwy po upływie 2 dni od
dnia  zgłoszenia  deklaracji  wypożyczenia.  Wypożyczone  książki  będą  w  sali  nr  4  u  Pani
Agnieszki Juszczak.

6. Istnieje  możliwość  przedłużenia  terminu  zwrotu  wypożyczonej  książki,  jeżeli  nie  ma
zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.  Taką potrzebę należy zgłosić do Pani
Agnieszki Juszczak.

7. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić  do biblioteki najpóźniej na tydzień przed
końcoworoczną radą klasyfikacyjną. W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły czytelnik
zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

8. Zwracane  książki  należy  odkładać  w  wyznaczonym  miejscu  przed  drzwiami  łączącymi
korytarz szkolny z korytarzem przedszkolnym.

9. Wypożyczone książki należy szanować. 
10. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez

nauczyciela bibliotekarza.



III Korzystanie z czytelni

1. W okresie pandemii nie ma możliwości korzystania z czytelni.

IV Korzystanie ze stanowiska komputerowego

1. W okresie pandemii nie ma możliwości korzystania z czytelni.

V Inwentaryzacja

1. Skontrum  /inwentaryzacja/materiałów  bibliotecznych  polega  na  porównaniu  zapisów
inwentarzowych  ze  stanem  faktycznym  oraz  stwierdzeniu  i  wyjaśnieniu  różnic  między
zapisami ewidencyjnymi a stanem faktycznym zbiorów oraz ustaleniu ewentualnych braków.

2. Podstawą przeprowadzenia skontrum mogą być zapisy inwentarzowe z ksiąg elektronicznych
baz danych, katalogów czy inej dokumentacji, a dla materiałów wypożyczonych poza siedzibę
biblioteki – karty czytelnicze, itp.

3. Skontrum materiałów bibliotecznych, do których czytelnicy mają wolny dostęp, przeprowadza
się co najmniej raz na 5 lat.

 


