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REGULAMIN BIBLIOTEKI 

w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego  

w Ludźmierzu  
 

1. Biblioteka jest czynna w godzinach, które podane są na drzwiach wejściowych biblioteki, 

salach lekcyjnych i stronie internetowej szkoły. 

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji  

i obsługi szkoły oraz rodzice i prawni opiekunowie, a także inne osoby w porozumieniu  

z nauczycielem bibliotekarzem (absolwenci, emerytowani nauczyciele). 

3. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na 

nazwisko innej osoby.  

4. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom. 

5. Jednorazowo można wypożyczyć klasy I –III dwie książki, a klasy IV – VI trzy książki 

(w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres czterech tygodni, a w uzasadnionych 

przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji 

z podaniem terminu ich zwrotu. 

6. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do wypożyczenia 

większej liczby książek jednorazowo. 

7. Czytelnicy zobowiązani są do terminowego oddawania książek, ponieważ czekają na nie 

inni czytelnicy. 

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

zgłasza się bibliotekarzowi. 

9. Zbiory specjalne (płyty CD/DVD, programy multimedialne, itp.) wypożyczane są tylko 

nauczycielom. 

10. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki. 

11. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub poplamienia książki (innego dokumentu) 

czytelnik zobowiązany jest do odkupienia nowej książki (innego dokumentu) po 

uzgodnieniu z bibliotekarzem.  

12. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do regałów z książkami. 

13. Czytelnika w obrębie biblioteki obowiązuje cisza. 

14. Do wypożyczalni wchodzi się bez jedzenia, zaś okrycia, teczki, torby itp. należy zostawić  

w wyznaczonym miejscu. 

15. W bibliotece obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków. 

16. Do końca maja danego roku szkolnego, książki powinny być zwrócone do biblioteki. 

Dotyczy to również ucznia, który zmienia szkołę. 

17. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać 

zastosowane kary zgodnie ze statutem szkoły. 

18. Bibliotekarz na prośbę czytelników udziela informacji o książkach, pomaga w doborze 

literatury, uczy korzystać z katalogów i innych wydawnictw informacyjnych. 

 


