
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI BIBLIOTEKI 

SZKOLNEJ W GIMNAZJUM GMINNYM im. P. WŁOSTOWICA W SOBÓTCE 

 

1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej korzystać mogą:  

a) uczniowie,  

b) nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice, 

c) inne osoby za zgodą dyrekcji szkoły. 

2. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć dowolną ilość książek (w uzasadnionych 

przypadkach bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu)    

na okres:  

a) podręczniki - cały rok szkolny,  

b) lektury - jeden miesiąc,  

c) pozostała literatura - dwa tygodnie. 

3. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoją kartę biblioteczną.  

4. Książek wypożyczonych nie wolno przekazywać osobom postronnym.  

5. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książki i poinformować 

o nich bibliotekarza.  

6. Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, ale odpowiada 

materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wypożyczonych przez siebie książek.  

W przypadku zagubienia - zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą 

pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.  

7. Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie ogranicza się wypożyczaną liczbę książek  

do 1 egzemplarza.  

8. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel-bibliotekarz może zażądać zwrotu książek  

przed upływem ustalonego terminu.  

9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.  

W przypadku uczniów klas trzecich rozliczenie z biblioteką potwierdza bibliotekarz na karcie 

obiegowej ucznia swoim podpisem i pieczęcią.  

10. Za nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki czytelnik może być pozbawiony prawa  

do korzystania z księgozbioru.  

11. Przetrzymywanie lub nieoddanie książek będzie zgłaszane wychowawcy i może mieć wpływ 

na obniżenie oceny z zachowania.  

12. W wypożyczalni - czytelni obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.  

13. Czytelnika w obrębie czytelni obowiązuje cisza.  

14. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko za pozwoleniem bibliotekarza,  

po wpisaniu się do dziennika czytelni.  

15. Przed opuszczeniem biblioteki - czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi,  

a czasopisma odnieść na ustalone miejsce.  

16. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a o zauważonych uszkodzeniach należy 

poinformować nauczyciela-bibliotekarza.  

17. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin. 

 


