
REGULAMIN BIBLIOTEKI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LIGOCIE  

 

I. Informacje ogólne 

Biblioteka jest pracownią szkolną służącą: 

• realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów  

• realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły 

• doskonaleniu pracy nauczycieli 

• popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców 

• udostępniania książek, czasopism i innych źródeł informacji oraz tworzenia 

warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z 

różnych źródeł, a także efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną 

•  rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez 

zachęcanie do udziału w konkursach, występach, przedstawieniach, wystawach  

oraz do realizacji projektów edukacyjnych itp.  

• promowania czytelnictwa i kształtowaniu kultury czytelniczej poprzez 

różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa,  

• popularyzowaniu wiedzy o regionie oraz rozwijaniu wrażliwości kulturowej i 

społecznej 

 

II. Korzystanie z wypożyczalni 

1. Biblioteka szkolna udostępnia bezpłatnie zbiory uczniom, nauczycielom, 

pracownikom szkoły, rodzicom uczniów oraz innym osobom za zgodą dyrektora 

szkoły, w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki. 

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: 

• Wypożyczając je do domu 

• Czytając lub przeglądając na miejscu księgozbiór podręczny, czasopisma i 

zbiory wypożyczalni  

• Wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (pozycje 

przekazane do pracowni) 

3. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko. 



4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca z możliwością 

przedłużenia tego okresu, gdy nikt nie czeka na daną pozycję. 

5. Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do jednorazowego wypożyczenia 

większej ilości książek. 

6. Czytelnik jest zobowiązany chronić wypożyczone książki przed zniszczeniem i 

zgubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza nauczycielowi bibliotekarzowi.  

7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi odkupić taką samą lub 

inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej 

aktualnej cenie zgubionej lub zniszczonej książki. 

8. Za książki i inne materiały wypożyczone do pracowni przedmiotowych odpowiada 

nauczyciel wypożyczający te pozycje. 

9. W bibliotece czytelnicy mają wolny dostęp do półek. Jednakże w sytuacji reżimu 

sanitarnego wszelkie materiały podaje i wypożycza wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.  

10. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie. Nie wolno używać telefonów 

komórkowych, spożywać posiłków ani napojów. 

11. Wszystkie wypożyczone książki i inne materiały należy zwrócić do biblioteki przed 

końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza). 

12. Czytelnicy, którzy zwrócili wszystkie książki do biblioteki przed końcem roku 

szkolnego (z wyjątkiem klas ósmych) mogą wypożyczyć dowolną ilość książek na 

okres wakacji. 

13. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wszystkich pozycji 

wypożyczonych z biblioteki. 

14. Uczniom angażującym się w prace na rzecz biblioteki mogą zostać przyznane nagrody 

na zakończenie roku szkolnego. 

15. Zasady wypożyczania podręczników zawarte są w odrębnym regulaminie 

wypożyczeń. 

16. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i 

przestrzegać go. 

 

Dodatkowe punkty regulaminu obowiązujące w reżimie sanitarnym z powodu 

pandemii koronawirusa. 

 

1. W bibliotece może przebywać jednocześnie dwóch czytelników.  

2. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce. 

3. Zaleca się noszenie maseczki w czasie wypożyczania i zwrotu książek. 



4. Zwracane lub przeglądane przez czytelników pozycje odkładane są na dwudniowy 

okres kwarantanny, po którym wracają na półkę i mogą być ponownie wypożyczone. 

5. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek - wszelkie materiały podaje i 

wypożycza wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


