
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

Na podstawie: ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (w szczególności art. 98, 103, 104) 

oraz Ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 poz. 642 – tekst jednolity z późn. 

zm.) 

1. Ze zbiorów biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

administracji Szkoły. 

2. Do biblioteki i czytelni nie można wchodzić z jedzeniem i napojami. 

3. W bibliotece należy zachować ciszę. 

4.  Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki (w tym tylko jedną lekturę 

obowiązkową na okres dwóch tygodni), uczniowie klas pierwszych wypożyczają 

książki od drugiego półrocza. Uczeń klasy pierwszej jednorazowo może wypożyczyć 

jedną książkę. 

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

jednorazowo większej liczby książek. 

6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał lektury, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, 

można prosić o przedłużenie terminu zwrotu.  

7. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne, a zauważone 

uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.  

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić, bądź zwrócić inną 

o równej lub większej wartości. Jeżeli zagubiona lub zniszczona zostanie lektura 

obowiązkowa, to uczeń zobowiązany jest zwrócić taką samą książkę.  

9. Z czytelni korzystać można przez cały czas otwarcia biblioteki, poza przerwami. 

10. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Teczki i torby należy zostawić                       

w wyznaczonym miejscu.  

11. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni  

i wypożyczalni. Dostęp do zbiorów jest wolny.  

12. Wykorzystane czasopisma uczeń odnosi na ustalone miejsce, książki (inne 

dokumenty) oddajemy bibliotekarzowi.  

13. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki, książki 

popularnonaukowe) mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, 

pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami pierwszej zmiany.  



14. W czytelni można korzystać z komputera z dostępem do internetu. Uczniowie mogą 

z niego korzystać maksymalnie 1h dziennie po uzyskaniu pozwolenia bibliotekarza. 

Komputer może być tylko wykorzystywany w celu poszerzania wiedzy, odrabiania 

zadania domowego, itp. Korzystanie z portali społecznościowych oraz gier jest 

zabronione. Jednocześnie z komputera mogą korzystać dwie osoby. O kolejności 

korzystania z komputera decyduje bibliotekarz. 

15. Pod koniec roku szkolnego książki i czasopisma powinny być zwrócone                            

w wyznaczonym terminie.  

16. Można wypożyczać książki na wakacje letnie po podpisaniu oświadczenia przez 

rodziców ucznia o ich oddaniu na początku września. Uczeń, który nie ureguluje 

zaległości z poprzedniego roku szkolnego nie może wypożyczać książek do czasu ich 

uregulowania. 

 
     
 
 
 
     
      


