
 

REGULAMIN  

BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KAZIEMIERZA 

WIELKIEGO W WIELICZCE 

 

1. Ze zbiorów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły  

oraz rodzice przestrzegający regulaminu. 

2. Godziny otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych. 

3. Książki wypożyczać wolno jedynie na swoje konto. 

4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym jedną lekturę obowiązkową) na okres 

trzech tygodni. 

5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo wypożyczenia 

większej liczby książek jednorazowo. 

6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a nie ma na nią zamówień, to może przed upływem 

terminu zwrotu prosić o prolongatę. 

7. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed 

upływem ustalonego terminu. 

8. Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru  

bibliotecznego. 

9. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się wg kolejności zamówień. 

10. Czytelnikowi nie wolno brać książek z księgozbioru podręcznego bez zgody nauczyciela 

bibliotekarza. 

11. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia 

zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi. 

12. Czytelnicy zobowiązani są do zachowania się w sposób kulturalny. 

13. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów. 

14. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom. 

15. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne. 

16. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (innego dokumentu)  

– po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem – należy: odkupić bądź zwrócić inną (o 

równej lub większej wartości) albo wpłacić jej równowartość. Do czasu uregulowania 

należności czytelnik jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki. 

17. Dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone 

do biblioteki. 

18. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z 

biblioteką szkolną. 

19. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszy regulaminem i do 

bezwzględnego przestrzegania go. 

20. Zasady korzystania z Czytelni oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej 

określają odrębne regulaminy.                                                


