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REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZYNIE 

I. Podstawa prawna 

Na podstawie art.60 ust. 1 pkt 4 oraz art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. – o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), § 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) 

II. Zasady ogólne 

1. Z pomieszczeń, wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, 

absolwenci szkoły, pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz inne osoby za zgodą 

bibliotekarza. 

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

3. Biblioteka jest czynna w godzinach pracy szkoły, w wymiarze ustalonym w arkuszu 

organizacji na dany rok szkolny. Godziny funkcjonowania biblioteki szkolnej są ustalone 

na początku roku szkolnego i wywieszane w ogólnodostępnym miejscu. 

4. W pomieszczeniach bibliotecznych obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków 

oraz korzystania z telefonów komórkowych. 

5. Każdy nowy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki. 

6. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: 

1) wypożyczając je do domu, 

2) czytając lub przeglądając na miejscu w bibliotece (księgozbiór podręczny, 

czasopisma), 

3) podczas zajęć szkolnych (udostępnione nauczycielowi). 

III. Zasady korzystania z wypożyczalni 

1. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko. 

2. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 4 książki na okres miesiąca z możliwością 

przedłużenia (zgody udziela nauczyciel bibliotekarz) - nie dotyczy podręczników i 

materiałów edukacyjnych. 

3. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela bibliotekarza przed końcem roku szkolnego. 

4. W przypadku braku terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, mimo upomnień ze 

strony nauczyciela bibliotekarza, bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia kolejnej 

pozycji. 
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5. Dopuszcza się możliwość wypożyczania książek na okres wakacji letnich. 

6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki. Prośbę taką uwzględnia się 

według kolejności zgłoszeń. 

7. Za wypożyczoną książkę materialnie odpowiada czytelnik, dlatego zobowiązany jest do 

dbałości o nią.  

8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną pozycję, winien odkupić taką samą lub 

inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza w jak najkrótszym terminie. 

9. Czytelnicy łamiący zasady regulaminu, zachowujący się głośno mogą być wyproszeni z 

biblioteki. 

10. Czytelnicy opuszczający szkołę (zarówno uczniowie jak i pracownicy) zobowiązani są do 

zwrócenia wszystkich wypożyczonych przez siebie książek. 

11. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach na rzecz biblioteki szkolnej oraz 

najlepszym czytelnikom mogą być przyznane dyplomy oraz nagrody książkowe na 

koniec roku szkolnego. 

IV. Zasady korzystania z podręcznika szkolnego 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły. 

2. Do wypożyczania podręczników są uprawnieni wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Świerczynie. 

3. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręczników lub i należy ją 

zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu 

kosztów całego podręcznika. 

4. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego. 

5. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy i należy je zwrócić najpóźniej na 7 dni 

przed końcem roku szkolnego. 

6. Uczeń jest obowiązany zwrócić Szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając 

zużycie będące następstwem prawidłowego używania. 

7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do Szkoły rodzic 

dziecka jest obowiązany odkupić taką samą pozycję. 

8. W momencie wypożyczania podręcznika rodzic dziecka jest obowiązany do złożenia 

oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu odpowiedzialności za 

korzystanie z podręcznika. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik……. 

V. Przepisy końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem …….. 
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2. Uchylony zostaje „Regulamin biblioteki szkolnej z dnia 1 września 2016 r. oraz 

„Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego”. 


