
Załącznik nr 5

Regulamin biblioteki szkolnej.

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Biblioteka  udostępnia  swoje  zbiory  w  czasie  trwania  zajęć  dydaktycznych  zgodnie

z organizacją  roku  szkolnego.  Czas  otwarcia  biblioteki  ustala  Dyrektor  opracowując
tygodniowy rozkład zajęć.

4. Każdy czytelnik  zobowiązany jest  do  zaznajomienia  się  z  regulaminem biblioteki  i  jego
przestrzegania oraz z godzinami udostępniania zbiorów.

5. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
6. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek.
7. Z końcem roku szkolnego wszystkie zbiory wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.

W  związku  z  tym  uczniowie  otrzymują  od  nauczyciela  bibliotekarza  tzw.  obiegówkę,
zaświadczającą o rozliczeniu się z biblioteką szkolną, którą przedstawiają wychowawcy klasy.

8. Uczniom  biorącym  systematyczny  udział  w  pracach  biblioteki,  mogą  być  przyznawane
nagrody na koniec roku szkolnego. 

9. Każdy  nauczyciel  ma  prawo  zgłaszać  propozycje  wydatków  na  uzupełnienie  zbiorów
lub dokonywać zakupów niezbędnych w doskonaleniu warsztatu pracy.

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

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I POSZANOWANIE ZBIORÓW

1. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo  można  wypożyczyć  3  książki  na  okres  1  miesiąca.  W  uzasadnionych

przypadkach  biblioteka  może  ograniczyć  lub  zwiększyć  liczbę  wypożyczeń,  skrócić
lub przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów.

3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
5. Czytelnik  zobowiązany jest  odkupić  zagubioną  lub  zniszczoną  książkę  lub  oddać  inną  -

wskazaną przez bibliotekarza.
6. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko

na miejscu; dla właściwej realizacji  zadań dydaktyczno-wychowawczych, w tym tworzenia
warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
dopuszcza się korzystanie z w/w zbiorów w klasopracowniach  na wniosek nauczyciela i po
dokonaniu wpisów na jego karcie czytelnika.

7. Nauczyciele  mogą  zwrócić  się  o  wypożyczenia  międzybiblioteczne  za  pośrednictwem
biblioteki pedagogicznej.


