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Kierunki polityki  

oświatowej państwa 

 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku 

realizacji obowiązku szkolnego. 
 

 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 
 

 Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 
 

 Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 

RODN "WOM" w Częstochowie 



Dokumentacja pracy biblioteki 

Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej: 

 dokumenty związane ze zbiorami bibliotecznymi, 

 dokumenty obejmujące bieżącą pracę bibliotekarza. 
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Planowanie 

Planowanie jest to przemyślenie i przewidzenie do wykonania zadań uznanych za 

celowe w przyszłości i związanych z ich realizacją czynności, obowiązków i 

usprawnień [...].  

Źródło: L. Buczkowski. Metody pracy kierowniczej. - Warszawa, 1977. 

 

Jest to zatem wybór przyszłych działań.   

    W instytucjach planowanie jest procesem ustalania celów i wybierania 

środków do ich osiągania. 
 

    Jest powtarzalnym procesem organizacyjnym, który odzwierciedla 

zmiany, jakie zachodzą w organizacji i jej otoczeniu, oraz 

dostosowuje się do tych zmian. 
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Planowanie 

Planowanie jest podstawą każdego racjonalnego działania. 
 

Eliminuje: 

 chaos w działaniu,  

 zapobiega improwizacji,  

 zmniejsza przypadkowość działania,  

 pozwala rozsądnie wykorzystać czas i rozłożyć czynności zgodnie z 

zasadami higieny pracy umysłowej,  

 daje możliwość skoncentrowania się na priorytetach.  
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Planowanie 

Dzięki planowaniu powstaje możliwość kierowania przyszłymi 

wydarzeniami, a codzienność stać się może harmonijnym ciągiem 

zdarzeń. 
 

Umiejętność planowania przydatna jest w życiu zawodowym. 
 

Nauczyciel bibliotekarz powinien umieć zaplanować działalność 

biblioteki, lecz także swój rozwój zawodowy, zajęcia z 

uczniami. 
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Planowanie 

Dobrze opracowany plan powinien m.in.: 
 

określać konkretne cele, możliwe do osiągnięcia w określonych warunkach i 

czasie, i środki ich realizacji; 
 

być czytelny, przejrzysty, jasno i precyzyjnie sformułowany, uwzględniający 

zasady sprawnego działania; 
 

dać się modyfikować, gdy zachodzi potrzeba dokonania zmian; 
 

uwzględniać wszystkie elementy potrzebne do osiągnięcia celu; 
 

określać terminy realizacji poszczególnych zadań, a równocześnie 

umożliwiać przewidywanie osiągania celów w terminach dłuższych niż rok. 
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Planowanie 

Planowanie rozpoczyna się od diagnozy stanu wyjściowego.  
 

Należy dokonać: 

 analizy i oceny aktualnej sytuacji,  

 określić mocne i słabe strony oraz potrzeby.  

 

Analiza pozwala stwierdzić, jakie są największe szanse i zagrożenia  

     oraz daje możliwość zastanowienia się, jak wykorzystać atuty i jak 

zminimalizować słabości. 
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Planowanie 

Mając rozeznanie w zasobach i potrzebach, przystępuje się do bardzo ważnego 

etapu planowania, jakim jest ustalanie celów. 
 

Na tym etapie trzeba sobie odpowiedzieć na pytania:  

 dokąd i po co zmierzam?  

 co chcę osiągnąć? 

 

Wyraźnie, jasno sprecyzowane cele wpływają na: 

 koncentrację wysiłków,  

 pomagają w podejmowaniu ważnych decyzji,  

 mobilizują i motywują,  

 pomagają ocenić postępy, dzięki czemu można korygować i modyfikować plan w 

trakcie realizacji. 

 

RODN "WOM" w Częstochowie 



Cele planowania 

Cele powinny uwzględniać specyfikę i konkretne potrzeby oraz być realne. 

Powinno się je określać jasno i zrozumiałe.  

 

Przy formułowaniu celów warto kierować się zasadą MOTTO+ określającą 

podstawowe cechy celu: 

M - mierzalny, określający jednoznacznie skutek, rezultat działań 

O - określony, jasny i zrozumiały, czytelny 

T - trafny, stosowny do potrzeb 

T - terminowy 

O - osiągalny, możliwy do wykonania 

+ - podany za pomocą pozytywnych stwierdzeń. 
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Cele planowania 

Cele mogą być formułowane na różnym poziomie szczegółowości.  
 

Cele ogólne określają podstawowe kierunki działania i wynikają  

     np. z misji biblioteki. 
 

Aby plan był konkretny, trzeba je zoperacjonalizować, czyli 

sformułować cele szczegółowe, w przeciwnym razie plan pracy 

biblioteki stanie się pustosłowiem powielanym z roku na rok. 
 

Celom szczegółowym, które chce się osiągnąć w określonym czasie, 

trzeba nadać formę celów końcowych (zadań do realizacji). 
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Cele planowania 

Nie można stawiać sobie zbyt wielu celów jednocześnie. 
 

Mając rozeznanie w zasobach, potrzebach i możliwościach, należy 

wybrać cele priorytetowe. 
 

Są to cele, które ze względu na swoją rangę i duże znaczenie 

praktyczne muszą być realizowane w planowanym czasie.  
 

Dokonując ustalenia stopnia ważności celów, warto kierować się tzw. 

regułą (zasadą) Pareto (20/80), która mówi, że 20 proc. ustalonych 

zadań przynosi 80 proc. efektów.  
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Planowanie 

Kolejnym etapem planowania jest ustalenie drogi dojścia do celów. 
 

Powstały rejestr celów końcowych (zadań do realizacji) uzupełnia się 

określeniem czynności etapowych (sposobów realizacji), które prowadzą do 

osiągnięcia celu końcowego. 
 

Ustala się czas realizacji oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne działania. 
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Planując pracę biblioteki na etapie 

diagnozy należy: 

dokonać oceny stopnia realizacji celów założonych w poprzednim roku; 

jeżeli nie zostały zrealizowane - rozpoznać przyczyny; 
 

przejrzeć wnioski i uchwały rady pedagogicznej dotyczące pracy biblioteki 

w poprzednim roku szkolnym; 
 

zapoznać się z programem dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym 

szkoły na nowy rok szkolny; 
 

dokonać analizy stanu czytelnictwa za ubiegły rok szkolny; ustalić: 

 czy i w jakim stopniu oferowane dotąd usługi są zgodne z oczekiwaniami 

użytkowników, czy są świadczone w odpowiedni sposób; 

 czy i jak skuteczne są dotychczasowe formy promocji i reklamy; 

 jaki jest stan tzw. usług pośrednich, np. stan gromadzenia i selekcji zbiorów, 

dostępność źródeł informacji, jakość katalogów i kartotek itp. 

RODN "WOM" w Częstochowie 



Plan pracy  

nauczyciela bibliotekarza 

Wspólnie z nauczycielami innych przedmiotów trzeba ustalić terminy 

realizacji zadań i osoby odpowiedzialne.  
 

W planie pracy biblioteki nie uwzględnia się zadań stałych, 

wykonywanych w sposób ciągły z roku na rok, określanych ogólnie - np. 

gromadzenie zbiorów, opracowanie książek, udzielanie informacji, 

prowadzenie katalogów itp.  
 

Są to czynności, których wykaz powinien znaleźć się w przydziale 

obowiązków lub w zapisach w dzienniku biblioteki. 
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Plan pracy 

Plan może być opracowany w różnej formie, np. tabeli.  

Powinna ona zawierać co najmniej następujące elementy: 

 

 

 Plan powinien być poprzedzony krótkim wstępem omawiającym sytuację wyjściową, 

przyjęte priorytety i ich uzasadnienie, warunki realizacji planu itp. 
 

 Plan pracy biblioteki uzgadnia się z dyrekcją szkoły i przyjmuje do realizacji po 

zatwierdzeniu go przez radę pedagogiczną. 
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Cele ogólne Zadania 

(cele 

końcowe) 

Sposób realizacji 

(czynności 

etapowe) 

Wykonawcy Termin Uwagi 



Statut szkoły 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.  
 

Statut szkoły powinien określa szczegółowo: 
 

     organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie 

z potrzebami danej szkoły, w szczególności z uwzględnieniem  zadań w zakresie: 
 

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

 

Statut szkoły określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami 

i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami. 
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Statut szkoły 

Załącznik 6 do rozporządzenia (ramowy statut publicznej szkoły ponadpodstawowej) 
 

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą (…) doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę 

możliwości, wiedzy o regionie. 
 

Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać: 

 gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

 korzystanie ze zbiorów czytelni, 

 prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, w grupach bądź 

oddziałach. 
 

Godziny pracy biblioteki szkolnej powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 
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Statut szkoły 

     W statucie szkoły (oraz w regulaminie biblioteki) powinny się także znaleźć zapisy 

dotyczące: 

 postanowienia o prowadzeniu dziennika biblioteki szkolnej, 

 uregulowania sankcji za nieterminowe zwroty materiałów bibliotecznych (przez 

uczniów i nauczycieli), 

 podstaw żądania opłat za zniszczenie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych 
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Dziennik biblioteki szkolnej 

Nauczyciel bibliotekarz, podobnie jak inni nauczyciele, zobowiązany jest do 

dokumentowania swojej pracy. 
 

Rozporządzenie dotyczące prowadzenia dokumentacji szkolnej nie wymienia wprost 

dziennika biblioteki. Można przyjąć, że jest on zalecany w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (...) 

 

Zgodnie z par. 10 ust. 1 rozporządzenia, mówiącym, że „przedszkole, szkoła i 

placówka prowadzą dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i 

specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do 

dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego i dziennika zajęć 

wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej”. 
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Dziennik biblioteki szkolnej 

Od 2009 r. dopuszcza się możliwość prowadzenia dzienników szkolnych w 

formie elektronicznej na podstawie Rozporządzenia MEN z 19 lutego 2002 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 Nr 

23, poz. 225 z późn. zm.)  (par. 20 a i 20 b rozporządzenia), co z pewnością 

znacznie upraszcza pracę w bibliotece skomputeryzowanej.  

 

Wprowadzając dziennik biblioteki szkolnej w formie elektronicznej, należy 

spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu i uzgodnić formy zapisu z 

dyrektorem szkoły. 

RODN "WOM" w Częstochowie 



Dziennik biblioteki szkolnej 

Godziny otwarcia biblioteki i czas 

pracy nauczycieli bibliotekarzy. 

 

Zamierzenia pracy biblioteki - 

wpisuje się ogólne zamierzenia 

planowanych prac pedagogicznych 

i technicznych. 
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Dziennik biblioteki szkolnej 

 

Dziennik zajęć 
 

       I. Wypożyczanie i udostępnianie - wpisuje się w kolejności dni, w których 

udostępniano i wypożyczano zbiory.  

       Na koniec miesiąca należy podsumować poszczególne kolumny.  

       Ze względu na różnorodność zbiorów bibliotecznych w wolne miejsca należy 

wpisywać w poszczególne zbiory. 

 

       II. Realizacja zajęć - wpisuje się wszystkie zajęcia wykonywane w kolejnych 

dniach nie wymienione w dziale I.  

       Jeżeli w danym dniu zajęcia nie były prowadzone należy to odnotować podając 

powód. 
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Dziennik biblioteki szkolnej 

Zestawienie półroczne i roczne - wpisuje się dane na podstawie: zapisów w 

dzienniku, księgach odwiedzin, wydruków komputerowych. 
 

Stan i wartość zbiorów - dane wpisuje się na podstawie inwentarzowych ksiąg 

bibliotecznych. 
 

Edukacja czytelniczo-medialna - wpisuje się lekcje obejmujące ww. tematykę 

przeprowadzone przez bibliotekarzy. 
 

Ważne wydarzenia - wpisuje się wszystkie ważne imprezy, wycieczki, itp. 

organizowane przez bibliotekę. 
 

Zajęcia dodatkowe/inne - wpisuje się wszystkie prace wykonywane przez 

bibliotekarza, które nie wchodzą w zakres jego obowiązków oraz prace 

wykonywane poza obowiązującym czasem pracy. 
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Regulaminy 

 Regulamin powinien określać: 

 prawa i obowiązki czytelników,  

 warunki na jakich można wypożyczać książki,  

 apelować o poszanowanie książek.  

 

 Powinien udzielać odpowiedzi na podstawowe pytania: 

 kto może korzystać ze zbiorów i w jakiej formie?  

 na jaki okres czasu można wypożyczyć książki (inne materiały)?  

 czy są jakieś wyjątkowe okoliczności zmieniające ten termin?  

 kto i jaką odpowiedzialność ponosi w przypadku zagubienia czy zniszczenia książki? 

Jakie są tego konsekwencje?  
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Dokumenty dotyczące 

gromadzenia i ewidencji  

 
 

Biblioteka szkolna jest zobowiązana prowadzić następujące księgi ewidencyjne: 
 

 księga inwentarza głównego książek,  

 księga oprawionych roczników czasopism, jeżeli biblioteka gromadzi i oprawia 

większą liczbę tytułów czasopism (jeżeli roczniki są oprawiane sporadycznie to 

wówczas prowadzimy jedną księgę wspólną inwentarza głównego), 

 księga zbiorów specjalnych znajdujących się w bibliotece, 

 księga podręczników i broszur, 

 rejestr ubytków.  
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Dowody wpływów  

Dowodami wpływu są: 
 

 rachunki (faktury) za zakupione materiały,  

 pisma, protokoły informujące o przekazaniu bibliotece materiałów w formie przydziału 

bądź daru lub kopie pism potwierdzających odbiór, 

 protokoły przyjęcia książek w zamian za zagubione.  
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Ewidencja ubytków  

     Podstawą ewidencji ubytków są dowody ubytku, czyli dokumenty stwierdzające brak 

materiałów bibliotecznych z jednej określonej przyczyny.  
 

Wyróżniamy następujące dowody ubytku:  

 protokół komisji w sprawie selekcji zbiorów zaczytanych lub zdezaktualizowanych,  

 protokół książek oddanych przez czytelnika w zamian za zagubione lub zniszczone 

(który jest dla nas też dowodem wpływu), 

 protokół komisji w sprawie książek niezwróconych przez czytelników, za które biblioteka 

mimo starań nic nie otrzymała,  

 wykaz książek nieodnalezionych w czasie skontrum (braki bezwzględne).  

      Potrzebny jest okres 2 lat by braki względne uznać za bezwzględne. 

 

Oryginał dowodu ubytku przekazujemy do księgowości, kopie przechowujemy w bibliotece  

w teczce „Dowody ubytków”.  
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Dokumentacja skontrum 

Do dokumentacji należą materiały: 
 

 arkusze kontroli, 

 wykazy książek brakujących (braki względne oraz braki bezwzględne), 

 inne wykazy książek, np. zniszczonych (zaczytanych),  

zdezaktualizowanych, niezarejestrowanych w księdze inwentarzowej, itp. 

 protokół skontrum. 
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Wykaz wpływów za rok kalendarzowy  

 

Raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego), przekazuje się do księgowości  

informacje o liczbie i wartości wpływów i ubytków w danym roku kalendarzowym. 
 

W wykazie nie ujmuje się zbiorów ewidencjonowanych w sposób uproszczony  

(podręczniki, broszury). 
 

W przypadku różnic między stanem konta w ewidencji finansowej,  

a fakturami bibliotecznymi należy dotrzeć do przyczyn różnicy i wyjaśnić ją.  
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Dokumenty różne 

Wykazy książek przekazanych nauczycielom lub do pracowni 
 

     Każdy spis powinien zawierać następujące elementy: 

 

 

 

 

 
 

Na końcu wykazu należy podać datę przekazania książek; ponadto nauczyciel opiekun 

pracowni potwierdza swym podpisem przyjęcie, a nauczyciel bibliotekarz - przekazanie 

książek.  

      Wykaz sporządza się w dwóch egzemplarzach - oryginał otrzymuje nauczyciel, kopia 

pozostaje w bibliotece. 

 

 

Lp. Nr inwent. Autor Tytuł Uwagi 
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Dokumenty różne 

  

Plany pracy i sprawozdania.  
 

Dokumentację dotyczącą pracy z czytelnikami (scenariusze imprez, regulaminy 

konkursów, itp.). 
 

Dokumentacja współpracy z nauczycielami innych bibliotek, z księgarniami, 

wydawnictwami. 
 

Dokumentacja związana z odbywaniem praktyk studenckich w bibliotece 

szkolnej. 
 

 

 

RODN "WOM" w Częstochowie 



Ewidencja udostępniania  

i statystyka biblioteczna 

 Ewidencję wypożyczeń do domu prowadzi się, zapisując je w formie papierowej na 

kartach czytelnika i kartach książki lub rejestrując w formie elektronicznej. 
 

 W rubryce „Nr” w lewym górnym rogu karty wpisuje się numer ucznia w dzienniku 

lekcyjnym oraz oznaczenie klasy. 
 

Można stosować następujące symbole: 

 514 - uczeń klasy V zapisany w dzienniku pod numerem 14; 

 IIa/7 - uczeń klasy II a zapisany w dzienniku pod numerem 7. 
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Statystyka w bibliotece 

Statystykę dzienną wypożyczeń odnotowuje się w dzienniku biblioteki. 
 

Ponadto wielu nauczycieli bibliotekarzy prowadzi dodatkowe zapisy 

dziennych wypożyczeń według klas, często także z podziałem na lektury czy 

literaturę piękną i popularnonaukową; zależnie od potrzeb, jakie bibliotekarz 

wiąże ze statystyką.  
 

Zestawienie sumuje się w tabelach miesięcznych, które są podstawą do 

sporządzania wykresów czytelnictwa. 
 

Statystyka służy ilościowej ocenie czytelnictwa: 

 Ile książek wypożyczono?  

 Jaka jest średnia wypożyczeń?  

 Na jednego ucznia? Na klasę? 
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Statystyka w bibliotece 

Aby mieć pełny obraz czytelnictwa ucznia, nie wystarczą dane z biblioteki 

szkolnej, należy uzyskać informacje dotyczące korzystania również z innych 

bibliotek - publicznej, pedagogicznej, parafialnej, itp.  
 

Pomogą one w ustaleniu wskaźnika zasięgu czytelnictwa, który informuje, jaki 

odsetek uczniów danej szkoły korzysta: 

 z biblioteki szkolnej, 

 z innych bibliotek. 
 

Fakt korzystania z innych bibliotek uczeń potwierdza okazaniem legitymacji 

bibliotecznej z innej biblioteki lub w inny ustalony i szkolnej sposób. 
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   Dane z karty czytelnika wykorzystuje się w rejestrze aktywności 

czytelniczej i struktury wypożyczeń.  

Rejestr można prowadzić według schematu:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Saniewska Danuta. Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza. – Warszawa, 2011, s. 187 
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Statystyka w bibliotece 

Inny sposób zapisu to dane ucznia w okresie całego pobytu w szkole.  

Zapis powyższych danych mógłby wyglądać następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Saniewska Danuta. Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza. – Warszawa, 2011, s. 187 
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Statystyka w bibliotece 

Dane do rejestru wprowadza się na koniec roku szkolnego lub na koniec 

pierwszego semestru i na koniec roku szkolnego.  
 

Tak prowadzona papierowa dokumentacja wypożyczeń ułatwia: 

 „segmentację” użytkowników,  

 jest podstawą do korygowania realizowanego planu (jeśli przyjęto semestralny 

cykl rejestracji danych), 

 podjęcia określonych działań w nowym roku szkolnym.  
 

Dane te umożliwiają także ustalenie wskaźnika obrotu księgozbioru (liczba 

wypożyczeń w ciągu roku szkolnego podzielona przez liczbę zbiorów w 

bibliotece), który wskazuje na stopień wykorzystania i zasobności zbiorów. 
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Statystyka w bibliotece 

W bibliotece skomputeryzowanej zbieranie i opracowanie danych 

statystycznych oraz opracowanie sprawozdań ułatwia użytkowany 

program komputerowy, dzięki czemu istnieje możliwość: 
 

 zbierania i przetwarzania informacji statystycznych, 

 tworzenia z nich raportów o charakterze syntetycznym i analitycznym,  

 uzyskiwanie aktualnej informacji o czytelnictwie w różnych aspektach.  
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Portale internetowe 
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