
Regulamin biblioteki szkolnej 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele oraz inni 
pracownicy szkoły. 

 
2. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem 
     biblioteki oraz do przestrzegania jego reguł. 
 
3. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz  picia napojów i spożywania  
     posiłków. 

 
4.  Do biblioteki uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich i w zmienionym 
     obuwiu. 

 
5.  Ze zbiorów biblioteki korzystać można: 

 wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, 
literatura popularnonaukowa); 

 czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, 
czasopisma). 

 
6.  Korzystając z materiałów bibliotecznych w czytelni, należy wpisać swoje 
     dane osobowe do zeszytu odwiedzin czytelni. 
 
7.  Zbiory audiowizualne wypożyczane są tylko nauczycielom. 
 
8.   Czytelnik korzystający z „wolnego dostępu do półek” zobowiązany jest  
     do poruszania się bez plecaka między regałami bibliotecznymi.  
 
9.   Jednorazowo można wypożyczyć 1-3 książki.  

 
10. Uczestnikom  olimpiad i konkursów można zwiększyć liczbę 

            wypożyczonych książek. 
 
11.  Nie wolno przetrzymywać książek, po przeczytaniu należy zwrócić je  

           do biblioteki. 
 

12.  Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom. 
 
13.  Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek. 
 
14. Uczeń, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany 
       jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub, gdy jest to  
      niemożliwe, innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.  
      Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach 
      korzystania z biblioteki. 



15. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, pracownicy) zobowiązani są  
       do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego  
      zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.  

 
16. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie  
       wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki.  

 
17. Z biblioteką współpracują łącznicy biblioteczni, którzy maja za zadanie 
      systematycznie informować wychowawcę o stanie czytelnictwa swojej  
      klasy. 

 
18. Korzystanie z komputerów w bibliotece  jest bezpłatne i odbywa się 
       zgodnie z regulaminem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. 
 
19.  Wszystkich czytelników zobowiązuje się do kulturalnego zachowania się 
       w bibliotece oraz do poszanowani jej sprzętu i wyposażenia. 
      
20. Informacje o godzinach pracy biblioteki i dniach wypożyczeń dla  
       poszczególnych poziomów klasowych umieszczone  są na drzwiach   
       wejściowych.   

 
 
 



 


