
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
w Szkole Podstawowej Nr 2

 w Siekierczynie

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Zbiory biblioteki stanowią własność szkoły.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły 

oraz rodzice (opiekunowie prawni) uczniów. 
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu 

i przestrzegania zawartych w nim postanowień.
5. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych 

w tymże regulaminie.
6. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez: lekcje 

biblioteczne, konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania z czytelnikami.
7. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami, wychowawcami  oraz 

rodzicami (opiekunami prawnymi) poprzez realizację edukacji czytelniczej 
i medialnej, a także wspomaganie w procesie nauczania i wychowania.

8. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być 
przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

§ 2. Wypożyczanie i poszanowanie książek

1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je 
do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając 
do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

2. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
3. Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom 

trzecim.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni.
5. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub 

zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu 
wypożyczonych zbiorów.

6. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych 
powodów mają pierwszeństwo w wypożyczaniu potrzebnych materiałów 
oraz możliwość wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

7. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może 
odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek 
przetrzymywanych.

8. W kąciku czytelniczym można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki - 
za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

9. Wykorzystane zbiory odnosi się na ustalone miejsce, wskazane przez 
nauczyciela bibliotekarza.



10. Z księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki, kroniki, albumy) 
użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach 
nauczyciel bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, 
na krótki termin.

11. Czytelnicy korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów.
12. Zauważone uszkodzenia zbiorów należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, płyty CD/DVD lub innego 

nośnika informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia, 
w pierwszej kolejności takiej samej pozycji, bądź innej wskazanej przez 
bibliotekarza.

14. Wszystkie wypożyczone materiały (książki, podręczniki)  muszą być zwrócone 
do biblioteki do 20 czerwca danego roku szkolnego. 

15. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do 
zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów.

16. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia 
biblioteki.

17. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów 
oraz korzystania z telefonów komórkowych.

§ 3. Zasady korzystania z komputerów

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece szkolnej służą do: 
a. korzystania z Internetu jako źródła informacji w celach edukacyjnych,
b. korzystania z programów multimedialnych,
c. przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania 

zainstalowanego na komputerach.
2. Z komputera można korzystać za zgodą i pod opieką nauczyciela bibliotekarza 

w godzinach pracy biblioteki.
3. Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki 

i BHP.
4. Nie wolno zmieniać ustawień komputera, wgrywać własnych programów, 

kasować zainstalowanych.
5. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy 

zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich 
naprawienia na własną rękę.

6. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiedzialność 
finansową ponosi użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni wówczas 
odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Regulamin biblioteki szkolnej wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. 


