
Zarządzenie nr SP4.021.21.2019 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Radlinie 

z dnia 2 września 2019 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Radlinie. 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin Biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Radlinie. 

 Treść regulaminu stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 2019r. 

§ 6 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły www.radlin.online/sp4 i w 

księdze zarządzeń. 
 

Małgorzata Mokrosz  

Dyrektor Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp4.radlin.pl/


REGULAMIN  BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W 

RADLINIE 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1479) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (dz. u. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zmianami) 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz 

z 2019 r. poz. 730 i 1287) 

4. Ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw, czyli tzw. „ustawa podręcznikowa” (Dz. U. z 2014 poz. 811). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679) 

 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego. (Dz. U. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627) 

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego.  (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) 

 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. 

poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664) 

 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz. U. poz. 649 oraz 

z 2018 r. poz. 691) 

 

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

r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. (Dz. U. Nr 205, poz. 1283) 

 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek.  (Dz. U. poz. 1611 oraz z 2019 r. poz. 1575)   

 



12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie 

udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 

materiały ćwiczeniowe.  ( Dz.U. 2019 poz. 574 )  

 

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy  

o regionie. 

 

 

Rozdział I 

Zadania biblioteki 

1. Do zadań biblioteki należy: 

a) gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

      b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych  

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

c) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

d) wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu 

profilaktyczno – wychowawczego; 

e) wspieranie działań szkoły w zakresie przygotowania uczniów do życia w 

społeczeństwie informacyjnym; 

f) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez polecanie 

im odpowiedniej literatury pedagogicznej;  

g) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

h) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

i) współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami. 

 

2. Księgozbiór biblioteki udostępniany jest nauczycielom, pracownikom oraz uczniom i 

rodzicom. 

3. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę 

piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z 

księgozbioru podręcznego). 

5. Biblioteka czynna jest w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach zgodnie z 

organizacją danego roku szkolnego. 

6. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek. Lektury podaje i wypożycza wyłącznie 

pracownik biblioteki. 

8. Czytelnicy na koniec roku szkolnego (pracownicy, uczniowie, rodzice) zobowiązani są do 

wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.  

 

 

 

Rozdział II 



Regulamin wypożyczalni 

1. Książki, czasopisma czytelnik może wypożyczyć tylko na swoje nazwisko. 

2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 1-2 książki na okres 3 tygodni z możliwością 

przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres pod warunkiem braku zapotrzebowania 

ze strony innych czytelników (poza lekturami). 

3. Lektura może być wypożyczona tylko jedna na okres 1 miesiąca z możliwością 

przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres warunkiem braku zapotrzebowania ze 

strony innych czytelników. Uczeń, który nie zwrócił wypożyczonej lektury, nie może 

otrzymać następnej. 

4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do jednorazowego 

wypożyczenia większej ilości książek. 

5. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać 

wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych 

organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych 

zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów. 

6. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę 

wypożyczonych materiałów bibliotecznych z podaniem terminu ich zwrotu. 

7. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone 

uszkodzenia. 

8. Częste przetrzymywanie książek spowoduje ograniczenie wypożyczeń czytelnikowi tylko 

do jednej pozycji. 

9. Wypożyczone książki należy szanować. 

10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik 

zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, o podobnej wartości. 

11. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie 

przed  zakończeniem roku. 

II. Regulamin czytelni 

 

1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki. 

2. Uczniowie przebywający w czytelni pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, i 

zbiorów wypożyczalni. 

4. W czytelni książki z szaf podaje nauczyciel bibliotekarz.  

5. Książek nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesach, zaginać kartek, kreślić itp.),a 

zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi 

6. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych zajęć dydaktycznych.  

7. Korzystający z czytelni wpisuje do Księgi Obecności swoje imię, nazwisko i klasę. 

 

III. Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego 

 

1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych 

znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać 

komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji /e-mail/ lub gier i zabaw. 



2. Każdy korzystający ze stanowiska komputerowego zobowiązany jest do zapisania się w 

zeszycie odwiedzin, podania nauczycielowi bibliotekarzowi tematyki poszukiwanych 

informacji. 

3. Stanowiska komputerowe są dostępne dla uczniów tylko w czasie trwania lekcji, na 

przerwach z komputerów się nie korzysta. 

4. Uczeń korzystający ze stanowiska komputerowego zobowiązany jest do wykonywania 

poleceń bibliotekarza. 

5. Osoba korzystająca z komputera dba o sprzęt, zachowuje czystość przy nim i przestrzega 

norm bezpieczeństwa. 

6. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie 

osoby. 

7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Obowiązuje zakaz samodzielnego 

instalowania i deinstalowania oraz dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu. 

8. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail), 

wysyłania sms-ów i rozmów on-line (komunikatory). 

9. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym. 

10. Użytkownik zamierzający skorzystać z płyty CD lub innej pamięci przenośnej ma 

obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi. 

11. Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości 

wypożyczania ich. 

12. Korzystając z programów emitujących dźwięk należy ustawić głos stosunkowo cicho. 

Nauczyciel może zlecić założenie słuchawek. 

13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast 

zgłaszać bibliotekarzowi. 

14. Po zakończeniu pracy korzystający z komputera pozostawia swoje stanowisko 

uporządkowane  

i posprzątane. 

15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do 

natychmiastowego przerwania pracy przez użytkownika. 

16. W przypadku rażącego i notorycznego naruszania regulaminu nauczyciel może pozbawić 

ucznia prawa do korzystania ze stanowiska komputerowego, informując o tym fakcie 

wychowawcę i Dyrektora szkoły. 

17. Użytkownik korzystający z komputera i pozostałych urządzeń jest odpowiedzialny za 

sprzęt oraz stanowisko pracy. W przypadku celowo wyrządzonej przez ucznia szkody, 

odpowiedzialność finansową za naprawę sprzętu ponoszą rodzice. 

 

IV. Regulamin wypożyczania podręczników i udostępniania darmowych podręczników  

 

1. Podręczniki do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych są własnością szkoły i 

wpisane zostają do ewidencji zbiorów bibliotecznych placówki. 

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki, mające postać papierową. 

3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

4. Dołączona do podręczników płyta CD stanowi integralną część  podręczników lub 

materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD 

skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika. 



5. Przyjęte zestawy podręczników obowiązują w szkole przez co najmniej 3 lata szkolne. 

6. Uczeń klas IV-VIII wypożycza podręczniki na cały rok szkolny i zobowiązany jest do ich 

zwrotu przed 

zakończeniem zajęć edukacyjnych. 

7. Uczniowie klas I i II, III pierwsze części podręczników mają wypożyczane we wrześniu, o 

terminie wypożyczenia kolejnych części decyduje nauczyciel. Przed wypożyczeniem nowej 

części uczeń oddaje wcześniej wypożyczoną część. 

8. Za dopilnowanie terminów wypożyczania i oddawania podręczników odpowiada 

wychowawca klasy oraz pracownik biblioteki.w o w a w K o b ltrona 7 

9. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o wypożyczone podręczniki. Wszystkie podręczniki 

muszą być obłożone w ochronne okładki. Nie wolno wewnątrz podręczników rysować, 

zaznaczać, wycinać itp. 

10. Warunkiem wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych jest podpisanie 

przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia umowy na wypożyczony podręczniki lub materiały 

edukacyjne.  

11. Za podpisanie umów z rodzicami odpowiedzialny jest wychowawca klasy. 

12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia lub niezwrócenia podręcznika lub 

materiału edukacyjnego przez ucznia, szkoła zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztu 

zakupu tego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

13. W przypadku zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do oddania 

książek lub materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej. 
 


