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REGULAMIN   BIBLIOTEKI  
X   LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO W GDYNI 

 

Ustawa o systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póên. zmianami)  

Art. 42. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoùy lub placówki albo 

jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoùy lub placówki.  

Art. 67. 1. Do realizacji zadañ statutowych szkoùa publiczna powinna zapewniã 

uczniom mo¿liwo�ã korzystania z: 

1) pomieszczeñ do nauki z niezbêdnym wyposa¿eniem 

2) biblioteki, 

 

 Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkóù  

(Dz. U. Nr 61, poz. 624 z póên. zmianami)   

§ 8. 1. Statut szkoùy okre�la szczegóùowo organizacjê biblioteki szkolnej i zadania 

nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoùy, w szczególno�ci  

z uwzglêdnieniem zadañ w zakresie: 

1) udostêpniania ksi¹¿ek i innych êródeù informacji, 

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porz¹dkowania i wykorzystywania 

informacji z ró¿nych êródeù oraz efektywnego posùugiwania siê technologi¹ 

informacyjn¹, 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowañ uczniów oraz wyrabiania 

i pogùêbiania u uczniów nawyku czytania i uczenia siê, 

4) organizowania ró¿norodnych dziaùañ rozwijaj¹cych wra¿liwo�ã kulturow¹  

i spoùeczn¹. 

§ 8. 2. Statut szkoùy okre�la zasady wspóùpracy biblioteki szkolnej z uczniami, 

nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.  
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I. ZADANIA BIBLIOTEKI 
1. Biblioteka szkolna jest:  

· interdyscyplinarn¹ pracowni¹ ogólnoszkoln¹, w której uczniowie uczestnicz¹  

w zajêciach prowadzonych przez bibliotekarzy oraz indywidualnie pracuj¹ nad 

zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; 

· o�rodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;  

· o�rodkiem edukacji czytelniczej i medialnej.  

2. Biblioteka uczestniczy w peùnieniu podstawowych funkcji szkoùy wobec uczniów: 

ksztaùc¹co- wychowawczej, opiekuñczo- wychowawczej i kulturalno rekreacyjnej. 

Podstaw¹ realizacji powy¿szych zadañ jest program pracy biblioteki okre�laj¹cy jej 

funkcje w zakresie:  

· rozbudzania i rozwijania zainteresowañ czytelniczych i poznawczych,  

· rozwoju osobowego ucznia.  

3. Biblioteka sùu¿y nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej.  

4. Biblioteka udostêpnia rodzicom uczniów literaturê i inne materiaùy.  

 

II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI 
1. Nadzór  

· Bezpo�redni nadzór nad bibliotek¹ sprawuje dyrektor szkoùy, który:  

- zapewnia pomieszczenie i jego wyposa¿enie, warunkuj¹c prawidùow¹ pracê 

biblioteki, bezpieczeñstwo i nienaruszalno�ã mienia;  

- przydziela �rodki finansowe na dziaùalno�ã biblioteki;  

- w planie i modernizacji szkoùy uwzglêdnia na bie¿¹co unowocze�nianie 

biblioteki pod wzglêdem informatyczno- technicznym;  

- w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postêpowania zapewniaj¹cy zwrot 

wypo¿yczonych zbiorów;  

- hospituje i ocenia pracê biblioteki.  

2. Pracownicy biblioteki  

· Bibliotek¹ kieruje nauczyciel bibliotekarz  

· Zadania poszczególnych pracowników s¹ ujête w przedziale czynno�ci i w planie 

pracy biblioteki  

· Pracownicy biblioteki odpowiadaj¹ za stan i wykorzystanie zbiorów.  
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3. Lokal  

· Lokal biblioteki skùada siê z dwóch pomieszczeñ:  

- wypo¿yczalnia,  

- czytelnia.  

4. Zbiory: biblioteka gromadzi nastêpuj¹ce materiaùy:  

· wydawnictwa informacyjne,  

· lektury podstawowe i uzupeùniaj¹ce do jêzyka polskiego,  

· ksi¹¿ki pomocnicze,  

· literaturê popularnonaukow¹ i naukow¹,  

· beletrystykê,  

· wydawnictwa albumowe,  

· prasê dla uczniów i nauczycieli,  

· wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki,  

· dokumenty audiowizualne.  

· materiaùy pomocne w pracy dydaktyczno wychowawczej (np. konspekty lekcji,  

poradniki) 

· materiaùy niezbêdne w samodokszaùcaniu siê nauczycieli (np. materiaùy zwi¹zane z 

awansem zawodowym) 

5. Finansowanie wydatków:  

· Wydatki biblioteki s¹ pokrywane z bud¿etu szkoùy i dotowane przez Rade Rodziców 

· Dziaùalno�ã biblioteki mo¿e byã dotowana przez innych ofiarodawców.  

6. Czas pracy biblioteki:  

· Biblioteka udostêpnia swoje zbiory codziennie wedùug planu ustalonego przez 

dyrektora dla ka¿dego kolejnego roku szkolnego.  

· Okres udostêpniania zostaje odpowiednio skrócony z uzasadnionych przyczyn za 

zgod¹ dyrektora.  

· �roda jest dniem wewnêtrznej pracy biblioteki 
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III. ZADANIA I OBOWI¥ZKI  

NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA 
1. Praca pedagogiczna  

 Nauczyciel bibliotekarz:  

· udostêpnia zbiory w wypo¿yczalni i czytelni,  

· prowadzi dziaùalno�ã informacyjn¹ i propagandê wizualn¹ zbiorów i czytelnictwa,  

· udziela porad w doborze lektury oraz prowadzi rozmowy z uczniami na temat 

przeczytanych ksi¹¿ek,  

· koordynuje realizacjê �cie¿ki � Edukacja czytelnicza i medialna� i innych 

programów zwi¹zanych � Edukacj¹ czytelnicz¹�,  

· wspóùpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas w realizacji zadañ 

dydaktyczno- wychowawczych szkoùy, w rozwijaniu kultury czytelniczej i medialnej 

uczniów i przygotowaniu ich do samoksztaùcenia;  

· prowadzi ró¿norodne formy zajêã i imprez bibliotecznych.  

· kseruje materiaùy dla nauczycieli (sprawdziany i trudno dostêpne materiaùy 

êródùowe, bie¿¹ce informacje dla klas) Ze wzglêdu na ochronê praw autorskich nie 

zezwala siê na kserowanie ksi¹¿ek.  

 

 

 

IV. ZADANIA I OBOWI¥ZKI CZYTELNIKÓW 
Ka¿dy czytelnik powinien zaznajomiã siê z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia. 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z C Z Y T E L N I 
1. W czytelni obowi¹zuje cisza i zakaz spo¿ywania posiùków 

2. Czytelnicy zachowuj¹cy siê gùo�no, ùami¹cy zasady regulaminu mog¹ byã wyproszeni  

z czytelni. 

3. Z czytelni mog¹ korzystaã: 

· uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym;  

· nauczyciele;  

· inni pracownicy szkoùy;  
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· rodzice na podstawie kart czytelniczych uczniów; 

· absolwenci na podstawie dokumentu to¿samo�ci; 

 

4. Korzystaj¹cy wpisuje siê do "Zeszytu odwiedzin w czytelni" i pozostawia legitymacjê 

szkoln¹ u nauczyciela bibliotekarza na czas pobytu w czytelni. 

5. W czytelni mo¿e przebywaã tylko tyle osób, ile jest miejsc siedz¹cych przy stolikach.  

6. Do czytelni wchodzi siê bez okryã. Teczki i inne akcesoria nale¿y pozostawiã w miejscu 

wskazanym przez nauczyciela - bibliotekarza.  

7. Za uczniów przychodz¹cych na zajêcia lekcyjne do czytelni odpowiada nauczyciel 

prowadz¹cy zajêcia. Uczniowie wchodz¹ i wychodz¹ z nauczycielem.  

8. W czytelni mo¿na korzystaã z caùych zbiorów biblioteki, tzn. z ksiêgozbioru podrêcznego, 

czasopism, zbiorów specjalnych oraz zborów wypo¿yczalni.  

9. Nie wolno samemu braã ksi¹¿ek z ksiêgozbioru podrêcznego.  

10. Przed opuszczeniem czytelni czasopisma odnosi siê na ustalone miejsce a ksi¹¿ki oddaje 

bibliotekarzowi.  

11. Czytelnik odpowiada za ksi¹¿ki, czasopisma i inne zbiory, z których korzystaù.  

12. Ksi¹¿ki, czasopisma, inne dokumenty biblioteczne oraz sprzêt nale¿y szanowaã 

Zauwa¿one uszkodzenia nale¿y zgùosiã bibliotekarzowi.  

13. Niektóre wydawnictwa z ksiêgozbioru podrêcznego (lektury, ksi¹¿ki popularnonaukowe) 

mog¹ byã wypo¿yczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu 

nastêpnego dnia przed lekcjami. 

 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z   W Y P O Ý Y C Z A L N I 
1. W wypo¿yczalni obowi¹zuje cisza i zakaz spo¿ywania posiùków 

2. Czytelnicy zachowuj¹cy siê gùo�no, ùami¹cy zasady regulaminu mog¹ byã wyproszeni 

z wypo¿yczalni. 

3. Z wypo¿yczalni mog¹ korzystaã: 

· uczniowie na podstawie kartoteki czytelników;  

· nauczyciele;  

· inni pracownicy szkoùy;  

· rodzice na podstawie kart czytelniczych uczniów.  
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· absolwenci na podstawie dokumentu to¿samo�ci 

4. Na dwa tygodnie przed zakoñczeniem roku szkolnego ka¿dy czytelnik ma obowi¹zek 

oddaã wszystkie wypo¿yczone ksi¹¿ki.  

5. W przypadku zmiany szkoùy czytelnik jest zobowi¹zany przed odej�ciem rozliczyã siê  

z bibliotek¹. 

6. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypo¿yczon¹ ksi¹¿kê zobowi¹zany jest do 

niezwùocznego odkupienia takiej samej ksi¹¿ki lub innej ( o tej samej warto�ci) wskazanej 

przez nauczyciela � bibliotekarza.  

7. Ksi¹¿ki wolno wypo¿yczyã tylko na kartê ze swoim nazwiskiem i nie wolno ich 

przekazywaã innym osobom.  

8. Czytelnik mo¿e posiadaã na swoim koncie 3 ksi¹¿ki,  w tym 2 lektury.  

9. Maksymalny czas wypo¿yczeñ ksi¹¿ki to 2 tygodnie. Za zgod¹ nauczyciela bibliotekarza 

mo¿na j¹ prolongowaã ( z wyj¹tkiem lektur ) na kolejny okres.  

10. Uczeñ, który ma nie oddan¹ w terminie ksi¹¿kê i nie prolongowaù jej nie mo¿e korzystaã  

z ksiêgozbioru bibliotecznego. 

11. Nie ogranicza siê ilo�ci wypo¿yczonych ksi¹¿ek nauczycielom oraz uczniom 

przygotowuj¹cym siê do olimpiad lub konkursów przedmiotowych.  

12. Nauczyciele dokonuj¹ wypo¿yczeñ na swoje konto osobi�cie lub na zajêcia lekcyjne 

ksi¹¿ki pobiera ù¹cznik klasowy. 

13. Korzystanie z biblioteki zgodne z regulaminem jest bezpùatne. 

14. Za przetrzymanie ksi¹¿ki ponad 2 tygodnie pobierana bêdzie umowna kara w wysoko�ci 

50 groszy za ka¿dy tydzieñ. Pieni¹dze te przeznaczone bêd¹ na zakup nowych ksi¹¿ek 

(gùównie lektur).  

15. Korzystaj¹cy z biblioteki zobowi¹zani s¹ do dbaùo�ci o wypo¿yczone materiaùy 

16. Czytelnik mo¿e prosiã o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji. Pro�by czytelników  

o zarezerwowanie ksi¹¿ki uwzglêdnia siê w kolejno�ci zamówieñ 

17. W czasie choroby zakaênej panuj¹cej w domu uczeñ nie mo¿e korzystaã z biblioteki 

18. Ksi¹¿ki i inne dokumenty nale¿y szanowaã jako dobro wspólne. Zauwa¿one uszkodzenia 

zgùasza siê bibliotekarce 

19. Uczniom bior¹cym systematyczny udziaù w pracach biblioteki, mog¹ byã przyznawane 

nagrody na koniec roku szkolnego 
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ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZÆTU  

INFORMATYCZNO � TECHNICZNEGO 
1. Dysponentem sprzêtu informatycznego ( komputer, drukarka, skaner ) w bibliotece jest 

nauczyciel bibliotekarz 

2. Stanowisko komputerowe sùu¿y wyù¹cznie do przegl¹du programów multimedialnych 

znajduj¹cych siê w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie mo¿na wykorzystywaã 

komputera do gier i zabaw. 

3. Programy te udostêpniane s¹ jedynie na miejscu, nie ma mo¿liwo�ci wypo¿yczeñ ich do 

domu lub wynoszenia do innych pomieszczeñ. Wyj¹tek stanowi¹ nauczyciele, którzy chc¹ 

skorzystaã z programów w pracowni internetowej. 

4. Korzystaã mo¿na tylko z zainstalowanych programów. Zabrania siê instalowania innych 

programów i dokonywania zmian w ju¿ istniej¹cych oprogramowaniach.  

5. Zabrania siê dokonywaã jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach 

systemowych. 

6. Zabrania siê uruchamiaã oprogramowania, które swoim dziaùaniem mo¿e powodowaã 

zaburzenia stabilno�ci pracy systemu. 

7. W czasie pracy na komputerze nie nale¿y zmieniaã ustawieñ w panelu sterowania. 

8. Wypo¿yczaj¹c programy, u¿ytkownik musi posiadaã elementarn¹ znajomo�ã obsùugi 

komputera i programu oraz przedùo¿yã dokument to¿samo�ci. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma 

obowi¹zku obsùugiwania wypo¿yczonego przez u¿ytkownika programu, lecz mo¿e udzieliã 

pomocy w jego obsùudze, je�li aktualnie dysponuje czasem. 

9. Internet sùu¿y jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy 

przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeñ 

jest zobowi¹zany podaã nauczycielowi-bibliotekarzowi tematykê zagadnieñ poszukiwanych 

w Internecie. 

10. Ze wzglêdu na ochronê antywirusow¹, zabrania siê samowolnego u¿ywania wùasnych 

dyskietek. 

11. Korzystaj¹c z programów emituj¹cych dêwiêk, nale¿y ustawiã gùos stosunkowo cicho. 

Nauczyciel mo¿e zleciã korzystanie ze sùuchawek. 

12. Z drukarki mo¿na korzystaã za zgod¹ nauczyciela-bibliotekarza po opùaceniu 30 groszy 

/od strony/, rekompensuj¹cej zu¿ycie papieru oraz atramentu do drukarki. Drukowaã mo¿na 

jedynie fragmenty wypo¿yczonych programów. 
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13. Po zakoñczeniu pracy nale¿y oddaã nauczycielowi-bibliotekarzowi wypo¿yczone 

programy.  

14. Przy stanowisku mog¹ znajdowaã siê maksymalnie 2 osoby pracuj¹ce w ciszy i nie 

zakùócaj¹ce rytmu pracy biblioteki. 

15. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynno�ci 

naruszaj¹cych prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. 

16. Uczeñ korzystaj¹cy ze stanowisk komputerowych zobowi¹zany jest zapoznaã siê 

z regulaminem. Na pro�bê nauczyciela bibliotekarza uczeñ podaje obsùuguj¹cemu 

go nauczycielowi  swoje nazwisko, klasê, nazwê programu oraz podpisuje siê, akceptuj¹c tym 

samym regulamin. 

17. Nie stosowanie siê do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania 

ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza 

/najczê�ciej do koñca roku szkolnego/. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowi¹zuj¹cych 

zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy u¿ytkownika 

18. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzêtu komputerowego i oprogramowania 

odpowiada /finansowo/ u¿ytkownik. Je�li jest niepeùnoletni, wówczas odpowiedzialno�ã 

ponosz¹ rodzice. 

19. Jednorazowo uczeñ mo¿e korzystaã z komputera do 45 min. 

20. Nie wolno umieszczaã w pobli¿u sprzêtu metalowych przedmiotów lub pùynów. 

21. Utrudniaã pracy i dezinformowaã innych u¿ytkowników. 

22. Naruszaã Regulaminu Czytelni Internetowej oraz innych regulaminów nadrzêdnych  

i lokalnych w sieci komputerowej. 

23. Samowolnie wù¹czaã i wyù¹czaã urz¹dzeñ do sieci elektrycznej. Do obsùugi urz¹dzeñ 

elektrycznych znajduj¹cych siê w Czytelni Internetowej (drukarka, skaner, telewizor, 

odtwarzacz, radiomagnetofon) upowa¿niony jest wyù¹cznie bibliotekarz. U¿ytkownik 

zobowi¹zany jest do bezwzglêdnego stosowania zasad BHP w odniesieniu do urz¹dzeñ 

elektrycznych. 

24. Zabrania siê wykorzystywaã oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem 

polskim i miêdzynarodowym 

25. Obra¿aã uczuã innych u¿ytkowników poprzez wysyùanie listów, wiadomo�ci, itp. 

 

 

Regulamin zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 2 X 2007r 


