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REGULAMIN BIBLIOTEKI XXVIII LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO.  

 

PODSTAWA PRAWNA: 

• Statut XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego z dnia  

1 września 2017 r 

• Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. 

• Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

 

Biblioteka to nie tylko zbiór książek, to także centrum życia, podstawowe ogniwo 

społeczeństwa. Biblioteka zawsze stanowiła jądro cywilizacji.  

To była przestrzeń, która formowała całą resztę – tradycję i pamięć, rozum i postęp.  

 

Pracownicy Biblioteki Raczyńskich 

 i Członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

 

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

1. Biblioteka służy realizacji celów dydaktyczno- wychowawczych.  

2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, z czytelnią umożliwiającą 

prowadzenie zajęć z grupami uczniów.  

3. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

Priorytetem jest uznanie czytelni szkolnej jako miejsca służącego do pracy 

indywidualnej ucznia, spotkań z zaproszonymi do szkoły w celach edukacyjnych 

osobami czy jako dodatkowej sali w czasie egzaminów. Lekcje poszczególnych 

przedmiotów powinny się odbywać w innych wyznaczonych salach.  

4. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do 

tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów 

podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

5. Pracownicy biblioteki zobowiązani są do stałej współpracy z nauczycielami w celu 

uzgadniania polityki gromadzenia zbiorów specjalistycznych oraz informowania 

nauczycieli i uczniów o nowościach wydawniczych.  

6. Biblioteka powinna nawiązywać kontakty bezpośrednio z wydawnictwami oraz 

innymi placówkami bibliotecznymi w celu umożliwienia swoim czytelnikom 

korzystania ze zbiorów niebędących w dyspozycji biblioteki.  

7. Uczniowie wypożyczają książki i inne pozycje z biblioteki szkolnej maksymalnie na 

okres:  

a. roku szkolnego w przypadku podręczników szkolnych ze zbioru głównego,  

b. miesiąca w przypadku woluminów ze zbioru głównego,  

c. dwóch dni w przypadku woluminów ze zbioru podręcznego.  
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8. Uczniowie powinni zwrócić wypożyczone woluminy do wyznaczonego dnia przed 

zakończeniem zajęć dydaktycznych każdego roku szkolnego.  

9. Wypożyczający mogą za zgodą nauczyciela bibliotekarza przedłużyć okres 

wypożyczenia woluminów.  

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA 

1. Nauczyciel bibliotekarz wspiera działania szkoły, prowadząc na terenie biblioteki prace 

o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i kulturotwórczym.  

2. Nauczyciel bibliotekarz realizuje swoje podstawowe zadania, w szczególności:  

a. gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki dokonując ich 

ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,  

b. udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń 

do pracowni przedmiotowych,  

c.  rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i indywidualnymi 

zainteresowaniami, 

d.  udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych,  

e. udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,  

f. przeprowadza analizę poziomu czytelnictwa,  

g. opracowuje roczne plany pracy biblioteki, uwzględniając wnioski nauczycieli, 

wychowawców i zespołów samokształceniowych, zespołów przedmiotowych oraz 

uczniów,  

h. systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem, 

i.  dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych, prowadząc odpowiednią 

dokumentację,  

j. organizuje i współorganizuje szkolne imprezy kulturalne i oświatowe,  

k. dąży do przekształcenia biblioteki w pracownię multimedialną,  

l. nadzoruje pracę uczniów w czytelni.  

 

KSIĘGOZBIÓR 

W Bibliotece szkolnej znajdują się: 

1.  Materiały tradycyjne: 

• Almanachy Literackie, 

• Subiektywniki, 

• Zbiory dotyczące patrona Liceum „Cochanoviana”, 

• Książki dotyczące dzielnicy Mokotów „Mokotoviana”, 

• Cymelia, 

• Lektury, 

• Podręczniki szkolne, 

• Pomoce naukowe: słowniki, atlasy, encyklopedie, wzory matematyczne, 

wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i 

fizyki, repetytoria,  
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• Książki, 

• Literatura popularnonaukowa, 

• Beletrystyka,  

• Czasopisma. 

 

2. Elektroniczne materiały: 

• Płyty CD i DVD, 

• Archiwum studniówkowe, 

• Filmoteka szkolna, 

• Lektury, 

• Płyty Teatru Telewizji, 

• Kasety VHS. 

KRONIKI SZKOLNE 

1. Kronika przechowywana jest w Bibliotece XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Kochanowskiego, skąd pobierana jest przez osobę odpowiedzialną tylko do 

udokumentowania wydarzeń.  

2. Kronika jest udostępniana po uzyskaniu zgody Pana Dyrektora Liceum. 

LOGO BIBLIOTEKI  

1. Logo Biblioteki jest wykorzystywane w celach: 

• Informacyjnych, np. regulamin Biblioteki, znak graficzny na drzwiach 

Biblioteki Szkolnej,  

• Promocyjnych, np. wizytówka, zakładka do książki, pieczątka biblioteki, 

• korespondencyjnych np. stopka (sygnatura) w e-mail. 

 

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI 

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, absolwenci, nauczyciele, rodzice, 

pracownicy szkoły. 

2. Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od września do 10 dni przed zakończeniem 

roku szkolnego. 

3. Każdy użytkownik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni na co 

dowodem jest złożenie podpisu na liście. W przypadku nieobecności uczniów klas 

pierwszych na lekcji bibliotecznej, każdemu przysługuje odbycie przysposobienia 

bibliotecznego w ustalonym terminie. Nowo przyjęte osoby również mają prawo do 

zapoznania się z regulaminem Biblioteki Szkolnej w dogodnym terminie.  

4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie 

wypożyczonych przez siebie książek. 

5. 10 dni przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone  

z wypożyczalni powinny być zwrócone.  

6. W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed 

upływem ustalonego terminu. 
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WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW 

1. Czytelnik może wypożyczyć książki, czasopisma wyłącznie na swoje nazwisko.  

2. W przypadkach uzasadnionych, za ucznia może wypożyczyć książkę rodzic, okazując 

dowód tożsamości.  

3. Ze zbioru podręcznego można wypożyczyć zbiory na czas dwóch dni.  

4. Użytkownik może wypożyczyć podręczniki na okres 3 tygodni. 

5. Z księgozbioru głównego czytelnicy mogą wypożyczyć książki na okres 3 tygodni. 

6. Uczniowie klas I i II mogą wypożyczyć maksymalnie 3 książki na okres 3 tygodni.  

7. Uczniowie klas maturalnych mogą wypożyczyć większą liczbę książek na okres 

 3 tygodni.  

8. Po uzgodnieniu z Dyrekcją Liceum,  osoby biorące udział w olimpiadach, konkursach 

mogą uzyskać zgodę na wypożyczenie większej liczby woluminów.  

9. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki osobiście lub drogą  

e-mailową: bibliot28@o2.pl 

10. Każdy czytelnik jest informowany o zbliżającym się terminie zwrotu drogą mailową.  

11. Czytelnik może prolongować książkę osobiście,  telefonicznie (22) 844 29 21 bądź 

drogą mailową: bibliot28@o2.pl . W tym celu nie ma potrzeby przynoszenia książek 

fizycznie.  

12. Użytkownicy mogą korzystać z katalogu online biblioteki pod linkiem 

https://m000204.molnet.mol.pl/ 

13. Jeśli czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w ciągu dwóch dni, bibliotekarz 

może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi. 

14. Czytelnik zobowiązany jest oddać książkę w niezmienionym stanie.  

15. W zamian za zgubioną lub zniszczoną książkę, czytelnik jest zobowiązany odkupić 

nową lub oddać (jako ekwiwalent) własny egzemplarz książki tego samego autora 

 i o takim samym tytule lub inną po uzgodnieniu tytułu z nauczycielem 

bibliotekarzem.  

16. Uczniowie klas maturalnych i pracownicy, którzy kończą edukację i pracę są 

zobowiązani do zwrotu woluminów. Potwierdzeniem zwrotu książek jest  pieczątka 

na obiegówce i podpis nauczyciela bibliotekarza. 

 

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z CZYTELNI 

 

1. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem czytelni, na co 

dowodem jest złożenie podpisu na liście.  

2. W czytelni naukowej należy zachować się cicho. Nie należy spożywać posiłków i 

korzystać z telefonów komórkowych. Można pić wodę, ale nie przechowywać jej 

przy stanowiskach komputerowych.  

3. W czytelni użytkownik może korzystać z książek na miejscu.  

4. Kopiowanie książek odbywa się za zgodą nauczycieli bibliotekarzy w Szkolnym 

Punkcie Xero. Cena za jedną stronę wynosi 0,30 gr.  

 

mailto:bibliot28@o2.pl
mailto:bibliot28@o2.pl
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PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI.  

 

1. Osoby korzystające z MCI zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem 

korzystania z MCI. 

2. Komputery w MCI służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach 

naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.  

3. Można korzystać z MCI w godzinach pracy biblioteki.  

4. Na stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.  

5. Uczeń może oglądać filmy edukacyjne i słuchać muzyki. Za zgodą nauczyciela 

bibliotekarza udostępnia się słuchawki. 

6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się dokonywania 

zmian w zainstalowanych programach, łamania zabezpieczeń systemu  

i instalowania nowych programów.  

7. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z nauczycielem informatyki.  

8. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z dysku oraz z pulpitu 

zapisane przez siebie pliki w związku z ochroną danych osobowych RODO. 

9. Korzystanie z drukarki jest możliwe po udzieleniu zgody nauczyciela bibliotekarza. 

Drukowane są materiały wykorzystywane tylko na rzecz Szkoły na papierze 

dostarczonym przez uczniów, tj. podania do Dyrekcji, deklaracje maturalne, 

materiały związane z uroczystościami szkolnymi,  Festiwalem Teatralnym, 

Festiwalem Filmowym, Muzyczną Alternatywą Kochanowskiego (MAK), 

ogłoszenia, plany wycieczek, biznesplany itd.  

10. Nie drukowane są materiały prywatne: np. ściągi, notatki. 

11. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela 

bibliotekarza (włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).  

12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy 

natychmiast zgłosić bibliotekarzowi. 

13. Komputerów zainstalowanych w MCI nie można wykorzystywać do używania 

wszelkich komunikatorów, gier oraz robienia niestosownych zdjęć.  

14. Opiekun MCI-bibliotekarz: 

• Służy pomocą przy wyszukiwaniu informacji, 

• Służy pomocą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego i 

oprogramowania, 

• Ma prawo do nadzorowania pracy uczniów w MCI, 

• W razie naruszenia któregokolwiek  z punktów niniejszego REGULAMINU 

może przerwać pracę i wyciągnąć konsekwencje. 

15. Osoby niestosujące się do uwag, poleceń, próśb, łamiących zasady poprawnego 

zachowania się oraz nieprzestrzegające REGULAMINU otrzymają zakaz czasowego 

korzystania z komputerów.  

 

 

 

 
 


