
Podstawę prawną regulaminu biblioteki szkolnej stanowią: 

1/ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 4 i 1237) 

2/ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 

   1680, 1681 i 1818 oraz Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) 
 

3/ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 

    2021 r. poz. 4) 
 

4/ Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669, z 2019 r. poz. 

    1479)  
 

5/ Statut Szkoły Podstawowej w Łęgajnach 
 

6/ Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego   

   ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

   przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1870 z późniejszymi 

   zmianami Dz. U. z 2021 r., poz. 1519) 

  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki Szkoły Podstawowej w Łęgajnach określa sposób i 

    warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność szkoły. 

 

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

 

3. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

    dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. 

 

4. Biblioteka uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, a także korzystania  z 

    innych typów bibliotek. 

 

5. Biblioteka składa się z jednego pomieszczenia – wypożyczalni, w której zorganizowany jest 

    kącik czytelniczy. W wypożyczalni jest częściowo wolny dostęp do półek. 

 

6. Zbiory biblioteki są udostępniane: 

    - drogą wypożyczeń indywidualnych 

    - prezencyjnie, tzn. na miejscu. 

 

7. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne. 

 

8. Czas pracy biblioteki ustalany jest corocznie w zależności od tygodniowego planu zajęć, tak aby 

    umożliwić użytkownikom dostęp do zbiorów przed lekcjami, w czasie i po lekcjach. 

 

9. Godzina pracy w bibliotece trwa 60 minut. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela 

    bibliotekarza wynosi:  

    - 20 godzin w Szkole w Łęgajnach (codziennie 4 godziny) 

    - 2 godziny w Szkole Filialnej w Barczewku (raz w tygodniu ). 

 

 

II. Zasady korzystania z wypożyczalni 

1. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres miesiąca. Limit ten nie dotyczy uczniów 

przygotowujących się do konkursów szkolnych i międzyszkolnych oraz olimpiad przedmiotowych. 

 



2. Czytelnik powinien wypożyczać książki osobiście, wyłącznie na swoje nazwisko. 

 

3.  Każda książka jest dobrem wspólnym, dlatego też należy ją szanować i o nią dbać. 

 

4. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik, 

    wypożyczając książkę, powinien zwrócić uwagę na jej stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić 

    nauczycielowi bibliotekarzowi. 

 

5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, zobowiązany jest do odkupienia takiej samej 

    pozycji. 

 

6. Książki powinny być terminowo zwracane do biblioteki. 

 

7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w terminie i nie ma na nią zapotrzebowania, można 

    dokonać przesunięcia terminu jej zwrotu. 

 

8. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone przed końcem roku szkolnego – do dnia 

    rady klasyfikacyjnej lub innego ustalonego terminu. 

 

9. Uczeń, nauczyciel lub pracownik opuszczający szkołę powinien zwrócić wszystkie książki do 

    biblioteki. 

 

 

III. Zasady korzystania z kącika czytelniczego 

1. Czytelników korzystających z kącika czytelniczego obowiązuje: 

    - pozostawienie okryć wierzchnich w szatni 

    - zajęcie miejsca zgodnie ze wskazaniem nauczyciela bibliotekarza 

    - ostrożne obchodzenie się z udostępnionymi materiałami bibliotecznymi 

    - zakaz prowadzenia głośnych rozmów 

    - zakaz spożywania posiłków 

    - zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów bibliotecznych poza czytelnię bez zgody 

      bibliotekarza. 

 

 

IV. Zasady użyczania podręczników uczniom 

1. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego uczniowi użyczane są podręczniki z biblioteki szkolnej. 

    Podręczniki stanowią komplet; są własnością szkoły. 

 

2. Uczeń ma obowiązek właściwie dbać o użyczone mu podręczniki. Odpowiedzialność materialną 

    za zniszczenie podręczników ponoszą rodzice ucznia. 

 

3. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe 

    użytkowanie, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, rodzice są zobowiązani do odkupienia 

    takiego samego podręcznika. Informacji o cenie podręcznika udziela nauczyciel bibliotekarz. 

 

4. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie 

    użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub 

    rozerwanie, wyrwanie i zgubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość 

    użytkową podręcznika i uniemożliwiają pełne korzystanie z niego w przyszłości. 

 

 



5. Jeżeli do podręcznika dołączone były płyty CD, mapy, plansze itp. należy je zwrócić wraz z 

    podręcznikiem. Zgubienie któregoś z tych elementów skutkuje koniecznością zakupu nowego 

    podręcznika. 

 

6. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia należy niezwłocznie zwrócić podręczniki do biblioteki. 

 

 

V. Praca biblioteki w czasie pandemii 

1. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby w celu zachowania odpowiedniego 

    dystansu. Informacja o maksymalnej liczbie czytelników mogących jednocześnie przebywać w 

    bibliotece umieszczona jest w widocznym miejscu – na drzwiach wejściowych. 

 

2. Czytelnik ma obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do biblioteki. Miejsce dezynfekcji jest 

    odpowiednio oznaczone. 

 

3. Ograniczony zostaje wolny dostęp czytelników do księgozbioru. Nieczynny jest kącik 

    czytelniczy. 

 

4. Zwracane książki i inne materiały odbywają obowiązkową 48-godzinną kwarantannę w 

    kartonowych pudłach, na których zapisuje się datę ich zwrotu. Po zakończeniu kwarantanny 

    włącza się je ponownie do użytkowania. 

 

5. Po odbyciu kwarantanny zwrócone pozycje odpisuje się z karty czytelnika. 

 

6. Pomieszczenie biblioteki jest regularnie wietrzone. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się 

    do zawartych w nim postanowień. 

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r. 

 

 

        Opracowała: 

        Renata Tuchulska 

              nauczyciel – bibliotekarz 

 

 

        Zatwierdził: 


