
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  

W POLKOWICACH 

 

1. Biblioteka czynna jest w godzinach od 8.00 do 15.30 z wyjątkiem środy. 

2. Środa jest dniem pracy wewnętrznej w wypożyczalni. Tego dnia uczniowie mogą 

korzystać z czytelni szkolnej do godz. 14.00. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie klas I-VI, nauczyciele, pracownicy szkoły        

i rodzice. 

4. Na prośbę rodziców ze zbiorów bibliotecznych korzystać mogą uczniowie klas „0”. 

5. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni (nie 

dotyczy to podręczników szkolnych). 

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

większej liczby książek jednorazowo. 

7. Książki będące w kanonie lektur czytelnik może wypożyczyć na okres jednego 

miesiąca.  

8. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona. 

9. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma 

zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających czytelników. 

10. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik 

przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia 

zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 

11. W wypożyczalni i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić jedzenia i picia. 

12. Należy starannie obchodzić się z wyposażeniem wypożyczalni i czytelni. 

13. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów 

bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną pozycję wskazaną przez nauczyciela 

bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej lub 

zniszczonej (zasady postępowania w przypadku zagubienia lub zniszczenia  

podręczników i materiałów edukacyjnych określa odrębny regulamin). 

14. Uczeń ma prawo korzystania ze sprzętu komputerowego znajdującego się w czytelni 

szkolnej. Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego w czytelni określa odrębny 

regulamin. 

15. Uczeń nie może wypożyczyć do domu zbiorów specjalnych (płyt CD, filmów DVD, 

programów multimedialnych). 

16. Z księgozbioru podręcznego wyłącznie korzystać można w czytelni. 

17. Wynoszenie czasopism i książek poza obręb czytelni bez zgody bibliotekarza jest 

niedopuszczalne. 

18. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji i pomagają w ich wyszukiwaniu. 

19.  W wyszukiwaniu książek i informacji bibliotekarzy wspierają uczniowie działający w 

aktywie bibliotecznym. 

20. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem zwrócić 

wypożyczone książki. 



21. Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku 

szkolnego. 

22. Każdy użytkownik biblioteki szkolnej ma obowiązek zapoznać się z niniejszym 

regulaminem i go przestrzegać. 

 

 

Polkowice, 22.09.2014 r. 


