
REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ 
PA STWOWEJ SZKO Y MUZYCZNEJ  I stopnia   

im. Krzysztofa Pendereckiego w D bicy 
 
 
I   ZADANIA BIBLIOTEKI 
 
 • Biblioteka szkolna jest: 

      -    o rodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

      -    ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i krajowego systemu  

            informacji edukacyjnej. 

2. Biblioteka uczestniczy w pe nieniu podstawowych funkcji szko y wobec uczniów:   

      kszta c co-wychowawczej, opieku czo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej. 

3.  Biblioteka s u y nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

wspiera   

       ich dokszta canie, doskonalenie zawodowe i prac  twórcz . 

 

II   ORGANIZACJA BIBLIOTEKI 
 
 • Nadzór 

Bezpo redni nadzór nad bibliotek  sprawuje dyrektor szko y, który: 

-   zapewnia pomieszczenie i jego wyposa enie, warunkuj ce prawid ow  prac  

biblioteki,   

    bezpiecze stwo i nienaruszalno  mienia; 

-  zatrudnia bibliotekarza wed ug obowi zuj cych norm etatowych, zapewnia mu 

warunki do   

   doskonalenia zawodowego; 

-  zarz dza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy   

   zmianie bibliotekarza; 

-  ocenia prac  biblioteki. 

 

 • Pracownik biblioteki 

-   bibliotek  kieruje nauczyciel – bibliotekarz 

-   pracownik biblioteki odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki 

 

3.    Lokal 

Lokal biblioteki sk ada si  z jednego pomieszczenia -  wypo yczalni. 

 
 

 

4.    Zbiory 

Biblioteka gromadzi nast puj ce materia y: 

-   wydawnictwa informacyjne, 

-   podr czniki szkolne, 

-   wydawnictwa nutowe 

-   literatur  popularnonaukow  i naukow  

-   inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania, 



- wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii i dydaktyk ró nych  

     przedmiotów nauczania; 

 

5.   Finansowanie wydatków 

-   wydatki biblioteki s  pokrywane z bud etu szko y 

-   dzia alno  biblioteki mo e by  dotowana przez rad  rodziców i innych 

ofiarodawców; 

 

6.   Czas pracy biblioteki: 

-   biblioteka udost pnia swoje zbiory w rody i pi tki w godz. od 15
00

 - 18
00

; 

-   okres udost pniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania 

skontrum; 

 

III    ZADANIA I OBOWI ZKI NAUCZYCIELA-BIBLIOTEKARZA 
 
1.   Praca pedagogiczna 

 

Nauczyciel-bibliotekarz jest obowi zany: 

a) udost pnia  zbiory 

b) prowadzi  dzia alno  informacyjn ; 

c) udziela  porad w doborze lektury zale nie od potrzeb, zainteresowa  czytelników; 

d) prowadzi  instrukta  z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego; 

e) wspó pracowa  z nauczycielami w realizacji zada  dydaktyczno-wychowawczych 

szko y. 

 

2.   Prace organizacyjno-techniczne 

 

Nauczyciel-bibliotekarz jest obowi zany: 

a) troszczy  si  o w a ciw  organizacj , wyposa enie i estetyk  lokalu bibliotecznego; 

b) prowadzi  ewidencj  zbiorów; 

c) opracowywa  zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, 

konserwacja); 

d) organizowa  warsztat dzia alno ci informacyjnej; 

e) gromadzi  dokumentacj  pracy biblioteki, statystyk  roczn ; 

  IV    PRAWA I OBOWI ZKI U YTKOWNIKÓW 
 
1.  Z biblioteki mog  korzysta : 

-   uczniowie 

-   nauczyciele 

-   inni pracownicy szko y 

-   rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów 

2.  Korzystanie z biblioteki jest bezp atne 

3.  Korzystaj cy z biblioteki zobowi zani s  do dba o ci o wypo yczone materia y 

4.  Szczegó y zasad wypo ycze  okre la regulamin biblioteki 

5.  W wypo yczalni nale y zachowywa  si  cicho 

6.  Ucze  odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie  



     wypo yczonych przez siebie ksi ek 

7.  Z ko cem czerwca ka dego roku szkolnego wszystkie ksi ki wypo yczone z 

biblioteki  

     powinny by  zwrócone. uczniowie szko y, którzy z niej odchodz , obowi zani s  do  

     wcze niejszego rozliczenia si  z bibliotek  

8.  W przypadkach uzasadnionych wypo yczalnia mo e da  zwrotu ksi ek przed  

      up ywem ustalonego terminu 

 

V     WYPO YCZANIE KSI EK 
 
 • Ucze  mo e wypo yczy  ksi ki wy cznie na swoje nazwisko 

 • Nie mo na ksi ek wypo yczonych przekazywa  osobom 

postronnym 

 • Jednorazowo mo na wypo yczy  6 ksi ek na okres pó  roku 

 

VI     POSZANOWANIE  KSI EK 
 
 • Ucze  przechowuje wypo yczone ksi ki w ok adce 

 • Ucze  jest obowi zany odkupi  zagubion  lub zniszczon  ksi k  

 • Ksi ki nale y szanowa  i obchodzi  si  z nimi jak z przyjació mi.  

 

 

 

 

 

D bica,   dn. 03.01.2011r. 


