
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

 Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i nauczyciele zarówno podczas pracy w 

trybie stacjonarnym, hybrydowym oraz zdalnym. 

 Biblioteka szkolna będzie pracować w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach. 

 Po wejściu do pomieszczenia biblioteki należy każdorazowo zdezynfekować ręce.  

 W pomieszczeniu mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. 

 Uczniowie poruszają się po bibliotece wyłącznie w wyznaczonej strefie. 

 Minimalna odległość między czytelnikami wynosi 1,5 metry. 

 Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki. 

 W bibliotece należy zachować ciszę i porządek. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów 

spożywczych. 

 Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 

 Podczas nauczania zdalnego kontakt z uczniem będzie się odbywał za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego oraz zakładki biblioteka online dostępnej na stronie 

internetowej szkoły. 

 

II. Regulamin wypożyczalni 

 

 Uczeń wypożycza książki na swoje nazwisko. 

 Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki w tym 1 lekturę. 

 Książki podaje bibliotekarz. Nie ma swobodnego dostępu do półek. 

 Nauczyciel polonista lub wychowawca ustala datę wypożyczania oraz zwrotu danej 

lektury z bibliotekarzem. 

 Uczniowie zobowiązani są dotrzymać wyznaczonej daty wypożyczenia i zwrotu lektur. 

 Wszystkie zwrócone książki będą umieszczone w kwarantannie, trwającej 2 dni, książki 

należy oznakować datą, w której zostały przyjęte. 

 Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki. 

 Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do 

momentu zwrócenia zaległych egzemplarzy. 

 W przypadkach zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą lub 

inną wskazaną przez bibliotekarza. 

 Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do końca maja. 

 Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego 

rozliczenia się z biblioteką. 

 Podczas pracy zdalnej oraz hybrydowej, po uzgodnieniu, z zachowaniem procedur 

obowiązujących w szkole, istnieje możliwość wypożyczenia  lektur uczniom.  

 

III. Regulamin czytelni 

 

 Zawiesza się do odwołania funkcjonowanie czytelni oraz punktu bookcrossingu. 

 

IV. Postanowienia końcowe 



 

 Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej MEN ujęte są w Załączniku nr 1. 

 Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji 

w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego Regulaminu.  

 Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.   

 Regulamin wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 31.08.2020 r. 

 Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin biblioteki szkolnej. 

 


