
REGULAMIN BIBLIOTEKI 

Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy 

 

1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji 

służącym uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. 

2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek, multimediów i czasopism korzystać można: 

a. wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki 

popularnonaukowe), 

b. czytając lub przeglądając na miejscu w czytelni (księgozbiór podręczny: 

słowniki, encyklopedie, czasopisma), 

c. wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety 

przekazane do dyspozycji nauczycieli), 

d. wypożyczając na okres ferii letnich. 

3. Biblioteka jest czynna w czasie roku szkolnego przez pięć dni w tygodniu. 

4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres nie dłuższy niż 14 dni, 

z możliwością przedłużenia wypożyczenia na kolejny taki sam okres. 

5. Czytelnicy, którzy zalegają ze zwrotem materiałów bibliotecznych nie mogą 

wypożyczyć żadnych materiałów do czasu uregulowania zobowiązań. 

6. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić 

przed zniszczeniem i zagubieniem. 

7. Czytelnik wypożycza książki wyłącznie na swoje nazwisko. 

8. Uczeń, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, musi odkupić taką samą lub 

inną wskazaną przez nauczyciela- bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej 

cenie książki zagubionej lub zniszczonej. 

9. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej 

tydzień przed końcem roku szkolnego. 

10. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego 

rozliczenia się z biblioteką. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania 

posiłków i używania telefonów komórkowych. 

11. Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biblioteki. 

12. Uczniowie, którzy nie przestrzegają Regulaminu Biblioteki ponosić będą 

konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły.   



13. Biblioteka udostępnia uczniom bezpłatne podręczniki szkolne i materiały edukacyjne 

zgodnie z Regulaminem Korzystania i Podręczników Dotacyjnych. 

14. Zasady korzystania z Biblioteki Szkolnej w trakcie trwania Epidemii COVID-19: 

a. Ograniczenie liczby użytkowników do 2 osób w celu umożliwienia 

przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.  

 Uczniowie klas 1-3 pod nadzorem wychowawcy mogą korzystać  

z biblioteki szkolnej w trakcie zajęć lekcyjnych. Pozostałe klasy  

w trakcie przerw. 

 Lektury szkolne wypożyczane będą za pośrednictwem wyznaczonych 

łączników klasowych.  

b. Nauczyciel bibliotekarz oraz użytkownik powinni przebywać w bibliotece  

w maseczce zasłaniając nos i usta, ewentualnie przyłbicę. 

c. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników 

minimum 1,5 metra. 

d. Okres kwarantanny dla zwróconych książek wynosi 2 doby. 

e. Czytelnia dla uczniów jest zamknięta. 

f. Uczniowie zwracają książki w nienaruszonym stanie zwracając szczególną 

uwagę na estetykę książki. 

g. W bibliotece wyznaczone zostaje miejsce do oddawania książek. 

 

 

Nauczyciel bibliotekarz 
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Regulamin Biblioteki Szkolnej zatwierdzono do realizacji i stosowania w obecnym roku 
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