
REGULAMIN BIBLIOTEKI 

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy 

szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa podczas 

epidemii: 

- jednocześnie w bibliotece mogą przebywać dwie osoby, posiadające 

maseczkę zakrywającą nos i usta; 

- należy zachować odległość od bibliotekarza i ucznia 1,5 m. 

2. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się i przestrzegania 

regulaminu biblioteki. 

3. Zbiory biblioteczne oraz komputery udostępniane są pięć dni w tygodniu 

zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki. 

4. Książek z Księgozbioru podręcznego nie można wypożyczać do domu. 

Należy korzystać z nich w czytelni lub wypożyczyć na określoną lekcję 

(obowiązuje zwrot po zajęciach). 

5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na miesiąc, z wyjątkiem 

lektur, które należy oddać po omówieniu. Oddane książki oraz inne 

materiały biblioteczne podlegają kwarantannie ( 3 dni) i należy odłożyć je 

w miejsce wskazane przez bibliotekarza. 

6. Podręczniki oraz ćwiczenia są wydawane (oraz zwracane) zgodnie z 

harmonogramem. 

7. Czytelnik, który zgubił lub zniszczył książkę musi odkupić tę samą lub 

inną wskazaną przez bibliotekarza. 

8. Środki audiowizualne obsługuje bibliotekarz. 

9. Kasety audiowizualne i płyty CD/ DVD wypożyczane są tylko 

nauczycielom. 

10. Czytelnik odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wszystkich 

książek, materiałów i dokumentów oraz potwierdzenie tego stanu rzeczy w 

karcie obiegowej. 

11. Wszystkie wypożyczone książki i materiały edukacyjne uczniowie powinni 

zwrócić do 15 czerwca danego roku szkolnego, a podręczniki szkolne 

zgodnie z harmonogramem zwrotów. 

12. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie, obowiązuje zakaz 

spożywania posiłków i napojów. 

13. Bibliotekarz nie odpowiada za przedmioty materialne(np. telefon) i 

pieniądze będące własnością uczniów. 

 



 

 

 

 

14. Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem 

ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i 

materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów 

do biblioteki szkolnej. 

15.  W przypadku wypożyczania lektur przez klasy ustala się następujący 

harmonogram: 

-klasy 1-3- wychowawca ustala z bibliotekarzem 

- poniedziałek- klasy 4 

-wtorek- klasy 5 

-środa- klasy 6 

-czwartek- klasy 7 

-piątek- klasy 8 

Po omówieniu danej lektury uczniowie zwracają książki do biblioteki. 

Następna klasa może je wypożyczyć dopiero po 3 dniach (zgodnie z 

procedurami bezpieczeństwa i okresem kwarantanny zbiorów 

bibliotecznych). 

 

 


