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Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej i czytelni 
 

1. Biblioteka służy uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, a także rodzicom. 

 

2. Czytelnia stanowi integralną część lokalu bibliotecznego.  

 

3.  Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

 

4. Biblioteka czynna jest codziennie w godzinach pracy szkoły (dokładny czas pracy ustalany 

w zależności od potrzeb).  

 

5. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można: 

a) wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna, książki popularnonaukowe), 

b) czytając i przeglądając na miejscu w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma, 

audiobooki, filmy). 

 

6. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek z książkami i czasopism, pozycje                         

z księgozbioru podręcznego i lektur udostępnia bibliotekarz. 

 

7. Jednorazowo wypożyczyć można dwie książki na okres maksymalnie trzech tygodni. 

Wypożyczanie podręczników szkolnych regulują przepisy oddzielnego regulaminu. 

Przeczytane książki powinny być zwrócone do biblioteki w określonym terminie. 

  

8. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed 

zniszczeniem i zgubieniem. 

 

9. Uczeń, który zgubi  lub zniszczy książkę biblioteczną musi odkupić taką samą lub inną, 

wskazaną przez bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zgubionej 

(zniszczonej). 

 

10. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku 

szkolnego. 

 

11. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 

 

12. Użytkownicy biblioteki zobowiązani są do utrzymania porządku i dbałości                                   

o zgromadzone tu mienie (wyposażenie i zbiory). 

  

13. W sytuacji ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego stosuje się szczególne 

zasady bezpieczeństwa: 

 

- uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych                      

dla danego oddziału, 

 

- przed wejściem do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk, 

 

 - w bibliotece obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej odległości od innych osób (co 

najmniej 1,5 m między osobami), 
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 - wszystkie wypożyczone książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub poprzez 

dziennik elektroniczny. W celu zamówienia książki należy podać jej tytuł, imię i nazwisko 

ucznia oraz klasę, do której uczęszcza, 

 

 - zwrócone przez uczniów książki zostają odłożone na okres 2 dni do wydzielonego miejsca 

w bibliotece. Egzemplarze poddane kwarantannie znajdują się w pojemniku oznaczonym datą 

końca kwarantanny. Po okresie kwarantanny książki zostają włączone do użytkowania,  

  

  - użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie                               

oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery i inne pomoce naukowe 

wspólnego użytku, 

 

 - zaleca się ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu (np. na ladzie 

bibliotecznej) użytkownika z bibliotekarzem, 

 

 - wypożyczanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I - III odbywa się                     

na dotychczasowych zasadach ( przekazywane są wychowawcom klas), 

 

- uczniowie klas  IV - VIII wypożyczają podręczniki indywidualnie na swoje konto 

biblioteczne, odbiór materiałów ćwiczeniowych uczeń poświadcza czytelnym podpisem. 

 

 

  

 

 


