
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

    1. Korzystanie ze zbiorów 

1) biblioteka szkolna czynna jest w wyznaczonych godzinach dni nauki szkolnej; 

2) biblioteka szkolna jest miejscem wypożyczeń zbiorów bibliotecznych oraz ośrodkiem informacji i 
edukacji czytelniczej dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3) wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje zapoznanie się z regulaminem i 
przestrzeganie go; 

4) ze zbiorów biblioteki mogą bezpłatnie korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy 
szkoły i rodzice; 

5) materiały biblioteczne stanowią: mapy, atlasy, płyty CD: audiobooki i filmy, broszury, zeszyty 
ćwiczeń, podręczniki i książki nauczyciela; 

6) czytelnik może zwrócić się do nauczyciela o rezerwację potrzebnej mu pozycji; 

7) jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek i 
przedłużyć termin ich zwrotu;  

8) audiobooki i filmy udostępniane są na okres dwóch tygodni; 

9) po upływie czasu wypożyczenia i otrzymaniu informacji od nauczyciela-bibliotekarza należy 
niezwłocznie zwrócić do biblioteki przetrzymane zbiory biblioteczne; 

 8)    nauczyciel-bibliotekarz wypożycza uczniom i nauczycielom nieodpłatnie podręczniki i  
        materiały edukacyjne; 

  9)      nauczyciel-bibliotekarz przekazuje wychowawcom materiały ćwiczeniowe, do rozdania  
        uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki; 

 10)   czytelnik opuszczający szkołę jest zobowiązany do zwrócenia wszystkich wypożyczonych  
        podręczników, książek i materiałów bibliotecznych; 

 11)  w terminie wskazanym przez nauczyciela-bibliotekarza uczniowie i nauczyciele zwracają wszystkie 
        wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki; 

       12) W związku z pandemią COVID 19 podczas korzystania z biblioteki szkolnej  czytelników   
       obowiązują procedury bezpieczeństwa: 

             1. przy wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce 
             2. w bibliotece mogą przebywać maksymalnie 3 osoby 
 3. należy zachowywać dystans odległości między sobą co najmniej 1 metr 
 4. zwrócone zbiory biblioteczne podlegają 4 dniowej kwarantannie i nie mogą w tym czasie 
     być udostępniane innym czytelnikom 

2. Poszanowanie książek 

 1)  wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone  
 podręczniki, książki i materiały biblioteczne; 

 2)  zauważone przy wypożyczeniu zbiorów uszkodzenie lub brak należy niezwłocznie zgłosić  
 nauczycielowi-bibliotekarzowi; 

 3) w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów bibliotecznych,  
 czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela- 
 bibliotekarza; 

 4) podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z  
 dotacji docelowej MEN są własnością szkoły; 

 5) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia książki, podręcznika i pozostałych  
 materiałów bibliotecznych, szkoła może żądać od rodziców zwrotu kosztu ich zakupu. 


