
REGULAMIN BIBLIOTEKI
KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  

Cele i zadania:

1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Selekcja zbiorów zbędnych
i zniszczonych.

2. Prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (zajęcia biblioteczne,
konkursy, wystawy).

3. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia
oraz korzystania z różnego rodzaju zbiorów w dalszych etapach edukacji. Doradztwo
w doborze literatury zgodnej z zainteresowaniami czytelnika i poszerzającej
zainteresowania.

4. Kształcenie umiejętności efektywnego posługiwania się technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi.

5. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturowo-społeczną
uczniów.

6. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
7. Rozwijanie współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami

szkolnymi i publicznymi w najbliższej okolicy.

Zasoby:

1. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma, podręczniki i inne materiały.
2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują grupy materiałów:

a) piśmiennicze: słowniki, encyklopedie, atlasy, albumy, podręczniki, lektury, literaturę
piękną, literaturę popularnonaukową, czasopisma,
b) niepiśmiennicze: materiały audiowizualne, płyty CD i DVD.

3. Zbiory w bibliotece:
a) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,
b) księgozbiór podręczny w czytelni,
c) zbiory wydzielone w pracowniach i klasach, za które odpowiedzialność ponoszą
nauczyciele przedmiotu.

 Zasady ogólne:

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy
szkoły.

2. Dni i godziny pracy biblioteki szkolnej są określane na początku roku szkolnego
oraz podawane do wiadomości wszystkich zainteresowanych.

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu,
czytając lub przeglądając na miejscu,  wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć
lekcyjnych.

4. Całość zgromadzonych w bibliotece szkolnej zbiorów stanowi wyłączną własność
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny, a zatem użytkownicy zobowiązani
są:



a) dbać o wykorzystywane materiały, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem,
b) nie wynosić z biblioteki bez wiedzy bibliotekarza żadnych książek, czasopism
ani innych materiałów,
c) materiały wypożyczone do domu lub na zajęcia zwracać w ustalonym terminie,
d) fakt zagubienia, bądź zniszczenia materiałów bibliotecznych rekompensować
na zasadach ustalonych w regulaminie.

5. Na terenie biblioteki obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów
oraz korzystania z telefonów komórkowych.

6. Użytkowników obowiązuje dbałość o wyposażenie biblioteki.
7. Czytelnik, który podczas pobytu w bibliotece zachowa się nieodpowiednio lub będzie

przeszkadzać innym, zostanie poproszony o opuszczenie pomieszczenia.
8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z jej regulaminem

oraz przestrzegać go.

Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć jednorazowo trzy książki na okres trzydziestu dni.
Bibliotekarz ma prawo skrócić lub wydłużyć ten okres kierując się zapotrzebowaniem
na określoną pozycję.

2. Uczeń  przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej ilości
książek jednorazowo.

3. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach
można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu.

4. Istnieje możliwość wypożyczenia książki na czas ferii zimowych.
5. W przypadku rażącego niedotrzymania terminu zwrotu następuje wstrzymanie

wypożyczeń.
6. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
7. Użytkownik, który zgubi lub zniszczy książkę bądź inny wypożyczony materiał, musi

odkupić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone przez czytelników pozycje muszą być zwrócone do biblioteki

przed końcem roku szkolnego, w terminie podanym przez bibliotekarza.
9. Czytelnicy (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły) opuszczający szkołę

zobowiązani do zwrotu wszystkich pozycji wypożyczonych z biblioteki.

Zasady korzystania z czytelni

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zasobów biblioteki
2. Czytelnia jest miejscem cichej pracy.
3. Pobyt w czytelni jest rejestrowany w systemie e-biblio.
4. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych

wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
5. Przed opuszczeniem czytelni, czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce,

a książki i pozostałe materiały zwrócić bibliotekarzowi.
6. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić, czy osoby przebywające w czytelni, nie powinny być

w tym czasie na lekcji.
7. Czytelnik odpowiada materialnie za książki i czasopisma, z których korzysta.



Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:  korzystania z Internetu jako źródła
informacji gromadzonych w celach edukacyjnych,  przeglądania programów
multimedialnych,  przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania
zainstalowanego na komputerach.  Obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania
z chat-room i gier on-line.

2. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
Uczeń może korzystać z komputera poza swoimi godzinami lekcyjnymi.

3. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest rejestrowane w systemie e-biblio.
4. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, kasować

zainstalowanych.
5. Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera.
6. Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnym nośniku.
7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać

bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.

Podstawy prawne:

Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z póÄ˝n. zmianami)

Dz.U.z dnia 22 maja 2020, Poz.910, Art.104


