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1. W bibliotece obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie. 

2. W bibliotece obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia. 

3. Biblioteka prowadzi działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną czytelników 

poprzez prowadzenie zajęć, prezentowanie gazetek tematycznych oraz organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych. 

4. Książki z księgozbioru podręcznego podaje nauczyciel-bibliotekarz. Książki te nie podlegają 

wypożyczeniom. 

5. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. 

6. Zasady wypożyczania książek przez uczniów, rodziców i nauczycieli: 

a. Nauczyciele mogą wypożyczyć podręczniki na cały rok szkolny. 

b. Uczniowie mogą wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko zaś rodzice na nazwisko 

dziecka.  

c. Dokonując zwrotów książek należy podać nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać 

wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera. 

d. Maksymalny czas wypożyczeń lektur to cztery tygodnie, pozostałych książek dwa tygodnie. 

Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza termin wypożyczenia książek można przedłużyć.  

e. Uczeń, który nie oddał książki w wyznaczonym terminie ma wstrzymane wypożyczenia 

do momentu rozliczenia się z biblioteką. Zapis dotyczy wszystkich wypożyczonych 

książek.  

f. Uczeń może posiadać na swoim koncie maksymalnie dwie książki z literatury pięknej oraz 

maksymalnie dwie lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel-bibliotekarz.  

g. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów 

mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek. 

h. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. 

i. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do 

niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-

bibliotekarza. 

7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek. 

8. Podręczniki wypożyczane są zgodnie z zasadami wypożyczeń podręczników. 

9. W wyznaczonym przez nauczyciela-bibliotekarza terminie przed zakończeniem roku 

szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki. Osobom, 

które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym 

udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.  

10. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania 

zaświadczenia (obiegówki) potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki. 


