
REGULAMIN BIBLIOTEKI 

1. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
2. Czytelników korzystających ze zbiorów na miejscu obowiązuje zachowanie ciszy oraz 

zakaz spożywania posiłków.
3. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
4. Oglądane książki, które nie są wypożyczane powinny być odkładane na to samo 

miejsce. 
5. W bibliotece obowiązuje zakaz biegania między regałami. 
6. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły 

oraz rodzice uczniów. 
7. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. 
8. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.
9. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-

bibliotekarza można ten czas wydłużyć. 
10. Lektury wypożyczane są na miesiąc.
11. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O 

ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
12. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru 

bibliotecznego.
13. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
14. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do 

niezwłocznego odkupienia takiej samej książki oraz innej wskazanej przez 
nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w 
prawach korzystania z biblioteki.

15. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń 
większej liczby książek jednorazowo.

16. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
17. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin. 
18. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek 

dokonać zwrotu wszystkich wypożyczonych książek w tym podręczników. 
19. Czytelnicy kończący naukę w szkole lub pracownicy kończący w niej zatrudnienie  

zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia 
potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki. Zaświadczenie to 
wydaje nauczyciel bibliotekarz.  

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