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Wykaz przepisów prawa dotyczących organizacji pracy biblioteki szkolnej 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty // tekst jednolity Dziennik 
Ustaw.- 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm. [zob. art. 67] 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela // tekst jednolity Dziennik 
Ustaw.- 2006, nr 97, poz. 674 z późn. zm. [zob. art. 42] 

3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach // Dziennik Ustaw. - 1997, nr 85, 
poz. 539 [zob. art. 13 i 22] oraz nowelizacja Dziennik Ustaw. - 2001, nr 129, poz. 
1440 [zob. art.1 ust. 2] 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół // Dziennik 
Ustaw. - 2001, nr 61, poz. 624 oraz nowelizacja Dziennik Ustaw.- 2002, nr 10, poz. 
96 [zob. w załącznikach ramowe statuty, m.in.: 
- publicznej szkoły podstawowej Dziennik Ustaw. - 2001, nr 61, poz. 624, zał. nr 2, 
§ 8 
- publicznego gimnazjum Dziennik Ustaw. - 2001, nr 61, poz. 624, zał. nr 3, § 10 
- publicznego liceum ogólnokształcącego Dziennik Ustaw. - 2002, nr 10, poz. 96, 
zał. nr 1, § 10 
- publicznego liceum profilowanego Dziennik Ustaw. - 2002, nr 10, poz. 96, zał. 
nr 2, § 10 
- publicznego technikum Dziennik Ustaw. - 2002, nr 10, poz. 96, zał. nr 3, § 11 
- publicznej zasadniczej szkoły zawodowej Dziennik Ustaw. - 2002, nr 10, poz. 96, 
zał. nr 4, § 12] 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół // Dziennik Ustaw. - 2009, nr 4, poz. 17, s. 
207 i 271 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i 
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli // Dziennik Ustaw.- 
2009, nr 50, poz. 400 [zob. § 6] 

7. *Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 
października  2008  r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych // 
Dziennik Ustaw. - 2008, nr 205, poz. 1283 

http://www.wmbp.olsztyn.pl/


8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych // tekst 
jednolity Dziennik Ustaw. - 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe // Dziennik Ustaw. - 1998, nr 148, poz. 973 

 
* Rozporządzenie obowiązuje biblioteki wchodzące w skład ogólnopolskiej sieci 
bibliotecznej, nie jest zatem obligatoryjne dla bibliotek szkolnych. Zalecenie 
stosowania tego rozporządzenia przez pozostałe biblioteki wynika z braku innych 
przepisów, oraz z jego zgodności z ustawą o rachunkowości, która obowiązuje 
powszechnie [zob. „Czy zasady ewidencji materiałów bibliotecznych dotyczą 
wszystkich bibliotek?” / Lucjan Biliński // Bibliotekarz. - 2002, nr 12, s. 35] 
 
 

   Bieżących informacji o przepisach dotyczących bibliotek szkolnych można szukać 
na stronach internetowych, np. 

http://ebib.oss.wroc.pl/prawo/ 
 http://www.men.gov.pl/ 

   Teksty przepisów z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego udostępniają serwisy: 
    http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html 
    http://www.abc.com.pl/ 
 
 
Zobacz też artykuł:  
Elżbieta Wójcicka: Miejsce, rola i zadania współczesnej biblioteki szkolnej w świetle przepisów 

prawnych i dokumentów programujących pracę biblioteki. „Biblioteka w szkole” 2005 nr 3 s. 4-7 
 
 
Olsztyn,2012-08-30                                             opracowała Maria Wiśniewska 
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