
Regulamin Biblioteki Szkolnej 

 
1. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 

2. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki oraz innymi regulaminami obowiązującymi  

w bibliotece, a także zapamiętać godziny otwarcia biblioteki i czytelni. 

3. Ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece można korzystać: 

- wypożyczając je do domu 

- czytając lub przeglądając na miejscu. 

4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni, z możliwością przedłużenia na kolejne  

2 tygodnie. 

5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów, matury mają prawo do wypożyczenia większej ilości 

książek. 

6. Książki należy wypożyczać osobiście. Nie wypożycza się dla „osób trzecich”. 

7. Wypożyczone materiały należy szanować, chronić przez zniszczeniem czy zgubieniem. Zabronione jest 

podkreślanie czy notowanie w książkach i innych dokumentach. Przy wypożyczeniu czytelnik powinien książkę 

obejrzeć, zwrócić uwagę na jej stan i ewentualne uszkodzenia czy inne nieprawidłowości zgłosić nauczycielowi 

bibliotekarzowi. 

8. Obowiązuje zakaz wynoszenia materiałów poza teren biblioteki i czytelni bez zgłoszenia tego nauczycielowi 

bibliotekarzowi. 

9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (lub innego dokumentu), należy odkupić taką samą pozycję  

lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. 

10. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są  

do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką. 

11. Czytelnia jest otwarta w godzinach pracy biblioteki. 

- do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich (w sezonie zimowym w zmienionym obuwiu) 

- z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię 

- czytelnik ma wolny dostęp do czasopism, z księgozbioru podręcznego może korzystać  

po uprzednim zgłoszeniu się u nauczyciela bibliotekarza 

- przed opuszczeniem czytelni wszystkie materiały należy zwrócić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

12. W bibliotece i czytelni należy zachować ciszę i porządek. Obowiązuje: 

- zakaz spożywania wszelkich posiłków i napojów 

- zakaz rozmawiania przez telefony komórkowe i korzystania z innych urządzeń elektronicznych. 

13. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin. 

14. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane na koniec roku szkolnego 

nagrody książkowe. 

15. Nauczyciele bibliotekarze mają prawo do stosowanie sankcji przewidzianych postanowieniami Rady 

Pedagogicznej w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu. 

16. Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, drugiego języka obcego, 

lub nieuczęszczający na religię/etykę zgodnie z zapisami Statutu Szkoły są zobowiązani do przebywania  

w czytelni bibliotecznej pod opieką nauczyciela bibliotekarza, jeśli te zajęcia wypadają w środku planu lekcji. 

 

 


