
BEZPŁTNE  

PODRĘCZNIKI  

z doświadczeń 

bibliotekarza 

ZS w Pieckach 

BIBLIOTEKA 

- wrzesień 2015 roku - 



EWIDENCJA  PODRĘCZNIKÓW 

Podstawą prawną zasad ewidencji materiałów 
bibliotecznych jest: 

 

Rozporządzenie Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  

z 29 października 2008 roku w sprawie zasad 
ewidencji materiałów bibliotecznych  

[Dziennik Urzędowy 2008 nr 205, poz. 1283].  

 

Istotne w sprawie  

podręczników  

są zapisy w 6 



EWIDENCJA PODRĘCZNIKÓW 

Rozporządzenie Ministerstwa  

Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

z 29 października 2008 roku  

w sprawie zasad ewidencji  

materiałów bibliotecznych   

[Dziennik Urzędowy 2008 nr 205, poz. 1283] 

 

 

 

 

 

Źródło: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082051283 

 



OPRACOWANIE  
[z wykorzystaniem programu MOL Optivum] 

 Wpisanie do księgi inwentarzowej 

podręczników i katalogowanie 

 Oznakowane  

(nalepki kodowe,  

pieczątki,  

numery inwentarzowe). 

 Zabezpieczenie 

= obłożenie 



UDOSTĘPNIANIE PODRĘCZNKÓW  
[ UREGULOWANIA WEWNĘTRZNE  

  - PRAWO SZKOLNE ] 

 Regulamin korzystania ze zbiorów 

bibliotecznych 

 Zarządzenie Dyrektora ZS 
W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW  

KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z BEZPŁATNYCH  

PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH  

Podstawa prawna: Art. 22aj i art. 22ak ustawy z dnia  

7 września 1991 roku o systemie oświaty  

(tekst jednolity z  2004 roku Dz.U. Nr 256,  

poz. 2572 z późn. zm.) 

 



OŚWIADCZENIA  



WYPOŻYCZENIA 

PODRĘCZNIKÓW 

 dla uczniów klas I-III SP odbywają się za 

pośrednictwem wychowawcy klasy, który 

pobiera z biblioteki komplet podręczników  

i rozdziela je uczniom na podstawie imiennej 

listy, na której wpisuje numery inwentarzowe 

przydzielonych książek. Nauczyciel podpisuje 

przygotowaną listę. Oryginał listy nauczyciel 

przekazuje do biblioteki.  

Wzory list stanowią załączniki do zarządzenia 

dyrektora szkoły. 



WYPOŻYCZENIA 

PODRĘCZNIKÓW  - KLASY I 



WYPOŻYCZENIA 

PODRĘCZNIKÓW  - KLASY II 

 



WYPOŻYCZENIA 

PODRĘCZNIKÓW 

 dla uczniów klas IV-VI SP oraz dla uczniów 
klas I-III gimnazjum odbywa się pod nadzorem 
bibliotekarza i wychowawcy klasy na 
indywidualne konta czytelnicze uczniów 
według listy imiennej uczniów danej klasy 
sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę. 
Wzory list stanowią załączniki do zarządzenia 
dyrektora szkoły. 



WYPOŻYCZENIA 

PODRĘCZNIKÓW 

Przykładowa lista imienna 
uczniów uprawnionych  

do korzystania  
z bezpłatnych 
podręczników. 



WYPOŻYCZENIA MATERAŁÓW 

BEZZWROTNYCH - ĆWICZEŃ 

    Przykładowa lista 

imienna uczniów, 

którym 

przekazano 

bezzwrotne 

ćwiczenia. 

 



PORADNIKI  
DLA NAUCZYCIELI-BIBLIOTEKARZY 

Anna Iwicka-Okońska 

„Ewidencjonowanie 

podręczników  

w bibliotece szkolnej  

– poradnik” 

 

[Dokument pdf.] 

 
Źródło: http://archiwum.ore.edu.pl/index. 

php?option=com_phocadownload&view= 
category&id=239:spotkania-pt.-wspomaganie 
-pracy-szk-we-wsppracy-z-bibliotekami 
-szkolnymi-.-falenty-8-wrzenia-2014-r. 
&Itemid=1017 

 



PORADNIKI  
DLA NAUCZYCIELI-BIBLIOTEKARZY 

Anna Iwicka-Okońska 

„Podręczniki w bibliotece szkolnej” 

[prezentacja multimedialna] 

 

 

 
Źródło: http://archiwum.ore.edu.pl/ 

index.php?option= 

com_phocadownload&view= 

category&id=239:spotkania-pt.- 

wspomaganie-pracy-szk-we 

-wsppracy-z-bibliotekami 

-szkolnymi-.-falenty 

-8-wrzenia-2014-r. 

&Itemid=1017 



Dziękuję za uwagę  

 

 

OPRACOWANIE: 

Krystyna Wyrębek 
nauczyciel-bibliotekarz  

ZS w Pieckach 

SP im. K. Wojtyły w Pieckach 

Biblioteka  


