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I. Biblioteka szkolna jest : 

 

 interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną,  

 instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne 

i ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;  

 pracownią, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez 

bibliotekarza i nauczycieli oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem  

i poszerzaniem wiedzy; 

 centrum dydaktycznym służącym do realizacji potrzeb i rozwoju zainteresowań 

uczniów oraz  zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, popularyzowania 

wiedzy pedagogicznej, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, propagowania 

wiedzy o regionie;  

 ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej; 

 

II. Lokal: 

 

 biblioteka składa się z dwóch niezależnych pomieszczeń znajdujących się na 

parterze i piętrze budynku z wydzieloną czytelnią przeznaczonych dla nauczycieli 

i uczniów klas I-VIII. 

 

III. Zbiory biblioteki: 

 

 beletrystyka;  

 lektury podstawowe i uzupełniające z języka polskiego; 

 czasopisma dla uczniów i nauczycieli;  

 podręczniki i materiały edukacyjne; 

  literatura popularnonaukowa i naukowa;  

 wydawnictwa albumowe; 

 dokumenty audiowizualne; 

 edukacyjne programy komputerowe; 

 literatura dla rodziców z zakresu wychowania; 

 wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyki 

różnych przedmiotów nauczania;  

 wydawnictwa informacyjne; 

 wydawnictwa dotyczące regionu. 

 

 

 



IV. Prawa i obowiązki czytelników: 

 

1. Z biblioteki mogą korzystać: 

 uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworniku na podstawie zapisu w 

dzienniku lekcyjnym; 

 nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jaworniku; 

 inni pracownicy szkoły; 

 rodzice na podstawie kart czytelniczych uczniów; 

 inne osoby za zwrotną kaucją równą wartości wypożyczonej książki; 

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne (z wyjątkiem kaucji dla osób spoza szkoły). 

3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały. 

4. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca. Lektury 

wypożyczamy na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach może 

zostać zwiększona liczba wypożyczeń (np. dla olimpijczyków, uczestników 

konkursu itp.). Czytelnik może prolongować termin zwrotu książki. 

5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji. 

6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki i innych materiałów czytelnik 

zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez 

bibliotekarza lub wpłacić dwukrotną antykwaryczną wartość zagubionej książki 

(innego dokumentu). 

7. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku 

szkolnego. 

8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do 

przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot 

materiałów wypożyczonych z biblioteki. 

9. Uczniom biorącym systematycznie udział w działaniach biblioteki mogą być 

przyznane nagrody na koniec roku szkolnego. 

 

V. Zachowanie w bibliotece 

 

 W bibliotece obowiązuje cisza! 

 Nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia! 

 Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia biblioteki  

i kulturalnego zachowania. 

 

 

„Książka jest naszym najlepszym przyjacielem,  

toteż należy ją szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem” 

 

 

 

 

 
 


