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ZBIORY BIBLIOTECZNE 

1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów – zwani dalej czytelnikami. 

2. Z biblioteki można korzystać tylko w godzinach pracy biblioteki i w obecności 

nauczyciela bibliotekarza. 

3. Przebywając w bibliotece należy stosować się do aktualnych wytycznych MEN, 

MZ I GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek związanych  

z trwaniem pandemii COVID-19. 

4. W bibliotece jednocześnie może przebywać maksymalnie sześciu czytelników. 

5. W przypadku zdalnej pracy szkoły biblioteka może pracować w trybie on-line 

wykorzystując dziennik elektroniczny, platformę Teams, stronę internetową 

szkoły oraz social media, umożliwiające bieżącą współpracę pomiędzy 

czytelnikiem i nauczycielem bibliotekarzem adekwatnie do potrzeb. 

6. Zbiory biblioteczne należy szanować jako dobro wspólne. 

7. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki na okres jednego miesiąca. 

8. Jednorazowo można wypożyczyć trzy czasopisma na okres jednego tygodnia. 

9. Jednorazowo można wypożyczyć jeden wolumin zbioru specjalnego (CD, DVD) 

na okres jednego tygodnia. 

10. Czytelnik może wypożyczać książki elektroniczne wraz z czytnikami. Zasady 

wypożyczania e-booków zawarte są w oddzielnym regulaminie. 

11. W wyjątkowych przypadkach (przygotowanie do konkursów i olimpiad, 

egzaminów, indywidualne przypadki) czytelnicy mogą wypożyczyć większą 

ilość książek, czasopism, zbiorów specjalnych. 

12. Po upływie terminu zwrotu należy dokonać prolongaty, a w szczególnych 

przypadkach uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem termin zwrotu książki, 

czasopisma, zbioru specjalnego. 

 

 



 

13. W przypadku zniszczenia/zagubienia książki lub innego zbioru bibliotecznego 

należy odkupić egzemplarz zagubionej książki lub skonsultować się  

z nauczycielem bibliotekarzem.  

14. W sytuacji uszkodzenia/zagubienia czytnika e-booków stosuje się zasady 

przyjęte w regulaminie wypożyczania książek elektronicznych.  

15. Odtwarzacze CD wypożyczane są dla nauczycieli. Wypożyczenie  

jest rejestrowane na nazwisko nauczyciela i osoby pobierającej. Zauważone 

uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

16. Pod koniec roku szkolnego wypożyczone książki, czasopisma i inne zbiory 

powinny być zwrócone we wskazanym  terminie. 

17. Zbiory biblioteki są wypożyczane na okres ferii. 

18. Czytelnik może wypożyczyć książki i czasopisma na okres wakacji. Warunkiem 

wypożyczenia jest zwrócenie aktualnie wypożyczonych zbiorów pod koniec 

roku szkolnego. 

 

 

POMIESZCZENIE PIERWSZE 

WYPOŻYCZALNIA, KĄCIK NAUKOWY I KĄCIK CZYTELNICZY 

 

1. Podczas pracy w kąciku naukowym i relaksu w kąciku czytelniczym obowiązuje 

cisza. 

2. Kącik czytelniczy służy pogłębianiu zainteresowań czytelniczych. 

3. W celu wypożyczenia zbiorów należy podejść do stanowiska wypożyczeń. 

4. Z komputera, drukarki i innych urządzeń można korzystać tylko za zgodą 

nauczyciela bibliotekarza. 

5. Komputer przeznaczony jest wyłącznie do celów edukacyjnych. Użytkownicy 

nie mogą korzystać z własnych nośników pamięci oraz przeglądać stron 

internetowych zawierających treści niezgodne z przyjętymi normami 

społecznymi. Zabrania się instalowania programów i dokonywania zmian  

w zainstalowanych oprogramowaniach.  

6. Drukowanie możliwe jest wyłącznie na papierze własnym. 

7. Wszelkie zauważone uszkodzenia i nieprawidłowości przy stanowisku 

komputerowym należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

8. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada 

czytelnik/rodzic/opiekun prawny. 

 

 



 

 

POMIESZCZENIE DRUGIE 

MAGAZYN KSIĄŻEK, INNYCH ZBIORÓW, MAGNETOFONÓW  

ORAZ KĄCIK PRAC BIBLIOTECZNO - TECHNICZNYCH 

1. Czytelnik za zgodą nauczyciela bibliotekarza może wejść do części 

magazynowej w celu poszukiwania literatury beletrystycznej. 

2. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest samodzielne wyszukiwanie 

książek znajdujących się na regałach przesuwnych, wchodzenie między regały, 

blokowanie i przesuwanie ich. 

 

 
OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI 

1. W bibliotece obowiązuje spokój i cisza. 

2. Należy przestrzegać zasad kultury osobistej oraz kultury języka.  

3. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych 

dotykiem w bibliotece nie jest mile widziane. 

4. Wszystkie pomieszczenia biblioteki są monitorowane. 

5. Za zaangażowanie w działalność biblioteki i promocję czytelnictwa uczeń może 

otrzymać pochwałę wpisaną do dziennika elektronicznego. 

6. Za niestosowanie się do zasad niniejszego regulaminu uczeń może otrzymać 

uwagę wpisaną do dziennika elektronicznego. 

 

 

 

 


