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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
  

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

szkoły oraz rodzice. 

2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.  

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją 

roku szkolnego.  

4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.  

5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.  

6. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane 

nagrody na koniec roku szkolnego. 

 

Rozdział II. 

Regulamin wypożyczalni 
 

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.  

2. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki : 

a) lektury na okres 4 tygodni,  

b) pozostałe książki na okres 2 miesięcy. 

3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę 

wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu. 

4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień 

można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.  

5. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.  

6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.  

7. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do 

momentu zwrócenia zaległych pozycji.  

8. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą 

pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza. 

9. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku 

szkolnego. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

CELE I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI 

 

1. W ramach działalności biblioteki szkolnej realizowane są godziny biblioteczne.  

2. W ramach zajęć dodatkowych organizowane są konkursy wiedzy i konkursy 

przedmiotowe w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów. 

3. Nauczyciel bibliotekarz w ramach swej działalności: 

a) nawiązuje współpracę z innymi bibliotekami  

b) przygotowuje i realizuje projekty edukacyjne w celu upowszechniania 

czytelnictwa i wiedzy 

c) organizuje, przygotowuje i realizuje: 

 „spotkania z wiedzą” 

 „spotkanie z ciekawymi ludźmi” 
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 „prezentacje multimedialne, filmowe, itp. z różnych dziedzin wiedzy. 

4. Biblioteka w swojej działalności podejmuje realizację zadań i projektów we 

współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi różnego szczebla, 

organizacjami pozarządowymi, lokalną społecznością, instytucjami o różnym 

charakterze.  

5. Biblioteka może organizować zajęcia i spotkania oraz zadania poza siedzibą 

biblioteki. 


