
 

                                                                                                                                    Zał. nr 1.do Zarządzenia 

nr 3/2022/2023 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staniewicach  

z dnia 3.10.2022 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

I. Regulamin wypożyczalni: 

 
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.  

2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.  

3. Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko.  

4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres miesiąca (w uzasadnionych przypadkach biblioteka 

może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu).  

5. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszyscy czytelnicy winni zwrócić wypożyczone 

książki.  

6. Uczeń ma możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich (wakacje). 

7. Wypożyczanie książek na okres ferii zimowych odbywa się na ogólnych zasadach wypożyczeń 

zawartych w regulaminie biblioteki. 

8. Wypożyczanie książek na okres wakacji wymaga spełnienia przez uczniów następujących warunków: 

a. zwrócenie w określonym przez bibliotekę terminie wszystkich wypożyczonych książek i 

innych materiałów bibliotecznych; 

b. kontynuacja nauki w szkole. 

9. Uczniowie kończący lub zmieniający szkołę oraz pracownicy odchodzący z pracy rozliczają się z 

wypożyczonych książek za pomocą karty obiegowej. 

10. Za zniszczone lub zagubione książki czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną. W takim 

przypadku należy:  

a. Odkupić taką samą książkę,  

b. Oddać książkę własną zaakceptowaną przez bibliotekarza.  

11. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec 

roku szkolnego. 

 

II. Regulamin czytelni: 

 

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

uczniów. 

2. Z księgozbioru można korzystać tylko za pozwoleniem nauczyciela bibliotekarza na miejscu; zasada ta 

nie dotyczy nauczycieli wypożyczających książki na lekcje. 

3. Czytelnicy mają prawo zarezerwować wybraną pozycję. 

4. W czytelni można korzystać z: 

a. Księgozbioru podręcznego, 

b. Czasopism i innych dostępnych materiałów, 

5. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi-

bibliotekarzowi. 

6. W czytelni obowiązuje cisza oraz bezwzględny zakaz spożywania posiłków. 

7. Uczniom biorącym udział w pracach czytelni mogą być przyznane nagrody i udzielane pochwały. 

8. W przypadku notorycznego łamania regulaminów, niewykonywania poleceń opiekunów, stanowienia 

zagrożenia dla innych osób lub sprzętu, złego, niekulturalnego zachowania obowiązują kary ustalone w 

statucie szkoły. 


